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Beste Bekaert-collega’s,

Bij Bekaert focussen we op het realiseren van duurzame rendabele groei op een 
sociaal verantwoordelijke wijze en met een echte Total Quality Management-
ambitie. Dit alles vereist een grondige en gestructureerde manier van werken 
evenals sterke fundamenten die we bedrijfswaarden noemen. 

Deze bedrijfswaarden – veerkracht, vertrouwen en integriteit – brengen niet 
alleen onze medewerkers samen als een globaal team maar duiden ook op de 
verantwoordelijkheden die ieder van ons moet opnemen. Deze Gedragscode 
beschrijft de waarden en doelstellingen en ook de basisprincipes van de wijze 
waarop wij zaken willen doen. 

NV Bekaert SA en de ondernemingen waarvan Bekaert alle of een meerderheid 
van de aandelen bezit, zijn verplicht deze Code in praktijk te brengen. Andere 
Bekaert-ondernemingen worden sterk aangemoedigd om dit ook te doen.
Meer uitvoerige beleids- en richtlijnen werden uitgewerkt om de consistente 
naleving van deze Code te waarborgen doorheen de Bekaert-organisatie.

Ik verwacht van u dat u deze principes in uw dagelijks werk voortdurend in de 
praktijk brengt. Op die manier bouwen we aan de succesvolle toekomst voor 
onze onderneming, realiseren we onze strategie en zorgen we voor duurzame 
relaties met alle belanghebbenden.

Laat ons ervoor gaan, better together! 

Bert De Graeve
Gedelegeerd Bestuurder



Principes en Missie   

1. De kracht van onze onderneming voortkomt uit de langetermijnrelaties die 
we – met het oog op het creëren van win-win-oplossingen – opbouwen 
met onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners.

2. Onze groei gebaseerd is op het voortdurend tegemoetkomen aan de 
verwachtingen van onze klanten.

3. Onze mensen het verschil maken: de veerkracht, het vertrouwen en 
de integriteit die zij in het werk van alledag tonen, zijn de dynamische 
krachten die we nodig hebben om onze missie te vervullen.

4. Onze focus op innovatie en ons niet-aflatend streven naar operationele 
uitmuntendheid ons een concurrentieel voordeel geven.

5. Duurzaamheid ook voortkomt uit de wijze waarop we ten volle onze 
verantwoordelijkheid opnemen voor de impact van onze activiteiten op 
het milieu en de samenleving.

We geloven dat 
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We willen 1. De toekomst van onze onderneming vrijwaren door duurzame rendabele 
groei.

2. Erkend worden als een wereldleider in de domeinen waarin we actief 
zijn en onze klanten – als hun voorkeurleverancier – innovatieve en 
hoogkwalitatieve producten en diensten aanbieden. 

3. Onze positie als voorkeurwerkgever voor toptalent behouden door 
professionele groeiopportuniteiten en een competitieve verloning aan te 
bieden en tevens het belang te reflecteren dat we hechten aan globale 
verscheidenheid. 



Medewerkers

 
Non-discriminatie

We bieden een werkomgeving aan waarin iedereen gelijke kansen krijgt, 
en waar de rechten en waardigheid van alle medewerkers geëerbiedigd 
worden.

We erkennen en waarderen het bestaan van verschillende waarden en 
culturele normen in de landen waar we actief zijn. We bevorderen gelijke 
kansen en discrimineren geen medewerkers of sollicitanten op basis van 
leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, lichamelijke 
handicap, seksuele geaardheid, religie, politieke voorkeur of lidmaatschap 
van een vakbond.
De aanwerving, het loon, de arbeidsvoorwaarden, de opleiding, de promotie 
en de carrièremogelijkheden van onze medewerkers zijn uitsluitend gebaseerd 
op professionele kwalificaties.

We scheppen een gezonde en veilige werkomgeving. We zullen een adequaat 
gezondheids- en veiligheidsbeleid voeren, in overeenstemming met de 
geldende wetgeving. We zullen procedures uitwerken die ieders specifieke 
verantwoordelijkheden toelichten, en doeltreffende preventiesystemen 
ontwikkelen.
 
We informeren onze medewerkers tijdig, geven relevante informatie en 
moedigen een open en constructieve dialoog aan.
 
We erkennen het recht van elke medewerker om zich al dan niet aan te sluiten 
bij een vakbond en we moedigen communicatie met onze medewerkers en 
hun vertegenwoordigers aan.

We leven de wetten en de collectieve arbeidsovereenkomsten na in alle landen 
waar we actief zijn. Indien de wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten 
en de Gedragscode van Bekaert van elkaar afwijken, geldt de strengste 
regelgeving.

We steunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 
de Verenigde Naties en eveneens de verdragen en aanbevelingen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie.

 

Communicatie met onze 
medewerkers

 
Gezondheid en veiligheid

 
 

Vrijheid van vereniging 

 
 

Naleving van de wetgeving 
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Partners

We gaan open en eerlijk om met onze zakenpartners en aandeelhouders, en 
met elke gemeenschap waarin we actief zijn.

We willen toegevoegde waarde creëren voor onze klanten door producten en 
diensten aan te bieden die tegemoetkomen aan hun eisen en voldoen aan de 
geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen. 
We willen in het contact met al onze zakenpartners de algemeen aanvaarde 
bedrijfsnormen naleven. Daarom verwachten we van onze zakenpartners 
dat ze zich aan de bedrijfsnormen houden die in overeenstemming zijn met 
internationaal aanvaarde ethische normen.
Onze bedrijven leven bij de uitvoering van hun activiteiten de principes van 
eerlijke concurrentie na.

We creëren aandeelhouderswaarde met respect voor mens en milieu.
We werken overeenkomstig het Bekaert Corporate Governance Charter.
Elke aandeelhouder krijgt tijdige, regelmatige en betrouwbare informatie over 
onze financiële resultaten, de bedrijfsrisico’s en de opbrengsten. 
We verspreiden onze financiële informatie in overeenstemming met de 
internationale financiële rapporteringsregels (IFRS, International Financial 
Reporting Standards).

We streven ernaar om een bedrijf te zijn met burgerzin. We nemen onze 
verantwoordelijkheid op tegenover elke gemeenschap waarin we activiteiten 
ontplooien.
We ondersteunen selectief activiteiten en projecten voor sociale, culturele en 
economische ontwikkeling. We steunen geen politieke instellingen en in al 
onze communicatie stellen we ons neutraal op wat politieke aangelegenheden 
betreft.
We verbinden ons ertoe de impact van onze producten en processen op het 
milieu voortdurend te verminderen en te streven naar een rationeel gebruik 
van grondstoffen en energie.
We willen producten en diensten ontwikkelen en aanbieden die bijdragen tot 
een schonere en veiligere wereld.

Relaties met onze 
zakenpartners

Relaties met onze 
aandeelhouders 

Relaties met de 
gemeenschap 



Het Engagement van alle Medewerkers

Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij handelt in overeenstemming 
met onze bedrijfswaarden – veerkracht, vertrouwen en integriteit – en dat hij 
of zij alle beleidsregels en -richtlijnen naleeft bij de uitvoering van de dagelijkse 
activiteiten.
 
Elke medewerker moet belangenconflicten vermijden in alle relaties met 
klanten, leveranciers en alle andere zakenpartners. Geen enkele medewerker 
mag eigendom of informatie van Bekaert gebruiken voor persoonlijk gewin 
of voor dat van derden. Voor het leveren van diensten aan externe bedrijven 
en organisaties is de formele goedkeuring vereist van de rechtstreekse 
leidinggevende. Een medewerker die in het bezit is van gevoelige, niet-publieke 
informatie (inside information) mag geen Bekaert-aandelen verhandelen noch 
dergelijke informatie vrijgeven aan anderen. 

Alle financiële transacties moeten nauwkeurig en correct geregistreerd worden 
in de bedrijfsboeken en -dossiers. Er mogen geen valse of kunstmatige 
gegevens ingevoerd worden, om welke reden dan ook.

Alle medewerkers moeten zich in alle omstandigheden professioneel gedragen 
en hun collega’s op een respectvolle en waardige manier behandelen. Elke 
medewerker wordt geacht zijn of haar werk op een veilige manier uit te voeren 
en daarbij niet onder invloed te staan van alcohol of drugs. Elke medewerker 
moet potentiële risicosituaties identificeren, meedelen en beheersen, om 
ongevallen te vermijden en verliezen zo veel mogelijk te beperken. Bekaert 
duldt geen enkele vorm van pesten, intimidatie of geweld. Elke medewerker 
moet steeds de elektronische communicatietechnologie van Bekaert op een 
verantwoordelijke en professionele manier gebruiken.

Belangenconflicten

 
Correcte financiële 

informatie 

 
Omgang met collega’s
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Er mogen geen overmatige voordelen – zoals geschenken, steekpenningen in 
welke vorm dan ook, ontspanning, reizen of accommodatie, of andere gratis 
producten en diensten – aangeboden worden aan of aangenomen worden 
van vertegenwoordigers van bestaande of potentiële klanten, leveranciers of 
andere zakenpartners.
Handelsovereenkomsten moeten altijd in overeenstemming zijn met onze 
ethische principes. Geen enkele medewerker mag klanten, leveranciers of 
andere zakenpartners helpen bij het ontduiken van belastingen of hun eigenaars 
of medewerkers laten genieten van prijsafspraken die indruisen tegen ethische 
bedrijfspraktijken en tegen de belasting- en andere wetgeving.
Elke medewerker moet de geldende antitrustwetten en -regels naleven.

Overheidsambtenaren en -vertegenwoordigers mogen niet benaderd worden 
op een manier die indruist tegen hun officiële verplichtingen. Geen enkele 
medewerker mag waardevolle of overmatige geschenken of andere gratis 
producten en diensten aanbieden aan of aannemen van overheidsambtenaren. 
Geen enkele medewerker mag steekpenningen betalen aan of aanvaarden 
van overheidsambtenaren.

Omgang met klanten en 
zakenpartners

 
Omgaan met 

overheidsambtenaren  



Naleving

We  zullen de Gedragscode van Bekaert duidelijk toelichten aan al onze 
medewerkers.

De naleving ervan valt onder de dagelijkse verantwoordelijkheid van het 
management van elke regio en van elke bedrijfseenheid. Het lokale management 
moet toezien op de naleving van deze principes en daarbij, zo nodig, meer 
uitvoerige richtlijnen geven die afgestemd zijn op de lokale behoeften.  
Er zullen tuchtmaatregelen genomen worden tegen elke medewerker die zich 
schuldig maakt aan oneerlijke of onwettige praktijken die de integriteit van 
Bekaert, haar medewerkers of haar partners ondermijnen.

De naleving van de Gedragscode wordt regelmatig gecontroleerd. De Code 
kan herzien worden door het Bekaert Group Executive.

Alle medewerkers worden aangemoedigd om elke overtreding van deze 
Code te melden aan hun hiërarchische leidinggevende. Bij twijfel moet de 
medewerker contact opnemen met zijn of haar HR-manager of met de Interne       
Audit-afdeling van de Groep. Geen enkele medewerker zal enig nadeel 
ondervinden van een dergelijke melding. Elke melding wordt vertrouwelijk 
behandeld in overeenstemming met de vastgelegde procedures.

Alle kaderleden van NV Bekaert SA en en de ondernemingen waarvan Bekaert 
alle of een meerderheid van de aandelen bezit, moeten een verklaring tot 
naleving van deze Code ondertekenen.
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Ik verklaar hierbij dat ik de principes 

die in de Bekaert Gedragscode 

beschreven staan, heb gelezen en 

begrijp, en dat ik deze principes 

volledig zal naleven. Ik verbind me 

ertoe om elke overtreding van deze 

Code die mij ter kennis komt, te 

melden aan het management.

Verklaring tot  
Naleving
Naam

Medewerkers-ID

Business unit

Bedrijf

Stad/Land

Datum 

Handtekening



NV Bekaert SA
President Kennedypark 18
BE-8500 Kortrijk
T +32 56 23 05 11
F +32 56 23 05 43
internal.communications@bekaert.com
www.bekaert.com

Verantwoordelijke uitgever
Katelijn Bohez
Corporate Communications 79

58
83


