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4 l Gedragscode van Agrial

inleiding

D

e oprichting van Agrial is het resultaat van meer dan een eeuw geschiedenis van
landbouwcoöperaties in Frankrijk. De enorme groei van de landbouwproductie
in de tweede helft van de 20e eeuw, in combinatie met de afname van het aantal
boeren, bracht deze laatste ertoe om in coöperaties de krachten te bundelen.
We baseren de duurzaamheid van ons model op de diversiteit van onze agrarische sectoren,
op de controle van de oorsprong van onze producten, op onze uitstekende vakkennis, en
het innovatievermogen van de mannen en vrouwen die deel uitmaken van Agrial. Ons
doel is om op die manier bij te dragen aan de groeiende vraag naar voedingsproducten
waarbij we tegelykertijd tegemoet willen komen aan de eisen van consumenten, voor wat
betreft de kwaliteit van de producten en het respect voor het milieu.

Op wie is deze gedragscode van toepassing?

Deze gedragscode, die iedereen kan raadplegen, is een standaarddocument dat zich
richt op onze medewerkers, leden en partners. Het geldt voor alle filialen van Agrial. Het
begeleidt een ieder bij het nemen van ethische beslissingen en bij de toepassing van
onze waarden en herinnert ons eraan welke gedragingen binnen onze bedrijfsactiviteiten
gepast zijn. De gedragseode verenigt een reeks gemeenschappelijke verwachtingen ten
aanzien van ons gedrag, rondom deze kernvoorwaarde van het naleven van de wetten en
regelgevingen die van toepassing zijn op alle gebieden waar wij actief zijn. Echter, in het
geval dat er een verschil is tussen de wet en onze Gedragscode, wordt altijd de strengste
regel toegepast.
Naast de waarden en gedragsprincipes van Agrial waarop deze gedragscode nogmaals
wijst, vragen wij aan al onze medewerkers, leden en partners om zich voorbeeldig en
integer, in overeenstemming met de wetten en regelgevingen, te gedragen.
Schendingen van wettelijke bepalingen, regelgevingen of bepalingen van de gedragscode
van Agrial leiden tot disciplinaire maatregelen, zoals dat is bepaald in alle interne
reglementen van de bedrijven van de Groep.

We verwachten van onze managers

• Dat ze zorgen voor de naleving van de principes van deze Gedragscode en dat ze
regelmatig over de inhoud hiervan met hun teams communiceren.
• Dat ze ernaar streven een gunstige omgeving te creëren waarin hun teams zich vrij
kunnen uiten om zaken die hen bezighouden kenbaar te maken.
• Dat ze alle omstreden situaties waarvan zij kennis hebben melden aan de bevoegde
personen.
Gedragscode Agrial
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het woord
van
de directie

Agrial brengt landbouwers, consumenten en de maatschappij samen, zij ondersteunt een
productieve en duurzame, innovatieve en rendabele landbouw om haar klanten en 14.000
leden tevreden te stellen. Deze leden zorgen samen met onze 20.000 medewerkers voor het
succes van onze coöperatie.
We hebben een duidelijke groeidynamiek, en al onze acties staan in het teken van vier belangrijke kernwaarden die we dagelijks volgen:
n

Duurzaamheid,

n Nabijheid,
n Solidariteit,
n Durf.

Wij zien onze reputatie van integriteit, professionaliteit en
loyaliteit als een waardevolle troef die het vertrouwen van al
onze aandeelhouders versterkt.
Om die reden worden aan onze kernwaarden de belangrijkste
principes van deze gedragscode toegevoegd. Deze principes
moeten elke dag onze overwegingen en daden leiden. Ieder
van ons, medewerkers, leden en leveranciers, moeten deze
zeer serieus toepassen, omdat we ervan overtuigd zijn dat
de ethiek het fundament van onze reputatie vormt.
Deze Gedragscode is een raamwerk, een set van richtlijnen
waarnaar een ieder van ons zich kan richten om de juiste
beslissingen te nemen. Het biedt de nodige informatie om
integer te handelen, in overeenstemming met de wettelijke
en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op onze
activiteiten.
Wij rekenen op u, medewerkers, leden en partners, om de
ambassadeurs te zijn van onze waarden en beginselen van
deze Gedragscode.
Ethische kwesties zijn zelden eenvoudig, blijf er niet alleen
mee zitten, praat erover en vraag om advies.
Ludovic Spiers

Arnaud Degoulet

Algemeen Directeur Agrial

Voorzitter algemeen
bestuur Agrial
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de belofte
van

het directiecomité
We verplichten ons ertoe, individueel en collectief, om de waarden van de Gedragscode in onze
dagelijkse activiteiten toe te passen en over te dragen.
Voor ons is het van essentieel belang om deze principes te promoten, want met het oog op de
duurzame ontwikkeling van Agrial, zullen zo onze aandeelhouders vertrouwen in ons blijven houden.
De in deze gedragscode vermelde waarden moeten door ons allemaal, medewerkers, leden en partners
van Agrial, worden gedeeld. Bij al onze beslissingen moet met deze waarden rekening worden gehouden.
Wij nodigen u meer dan ooit uit om uw vragen, misverstanden of twijfels over hoe u zich dient te
gedragen in een delicate situatie, te melden.
Samen zullen we de waarden van Agrial uitdragen en toepassen.

Ludovic Spiers

Nicolas Laigle

Olivier Athimon

Algemeen Directeur

Directeur afdeling
landbouw

Directeur afdeling
melkproducten

Bertrand Totel
Directeur afdeling verse
groenten & fruit

Marc Roubaud

Stéphane Poyac

Patrick Bunel

Olivier Frady

Directeur afdeling
dranken

Directeur afdeling
vlees

Directeur
personeelszaken

Directeur internationale
ontwikkeling

Yves Jacobs

Anne Larroquette

Eric Lesage

Michel Mariette

Financieel directeur

Directeur duurzame
ontwikkeling

Directeur innovatie,
onderzoek
en ontwikkeling

Directeur communicatie en
institutionele betrekkingen
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het bestuur

ethiek en compliance*
De directie van Agrial heeft een speciale organisatie in het leven geroepen om de naleving te garanderen
van de wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van corruptie en concurrentiebeperkende praktijken. De functie “compliance” wordt verzekerd door de Directeur compliance op het niveau van de Groep
en hij wordt bij deze taak bijgestaan door twee bestuursorganen die er voor zorgen dat Agrial een effectief programma voor de naleving van wettelijke verplichtingen heeft opgezet.
Agrial heeft een beleid ontwikkeld en procedures ingesteld om te voldoen aan wetten, reglementen en
ethische normen bij de uitvoering van al haar activiteiten. Deze bestuursorganen zijn:

De Commissie Ethiek
Dit is een toezichthoudende commissie die onder toezicht van de Raad van
Bestuur staat. Het controleert binnen Agrial de richtlijnen op ethisch gebied en
op het gebied van de compliance, de maatschappelijke verantwoordelijkheid
en de duurzame ontwikkeling. Het doet aanbevelingen voor de definitie van
de strategie van de Groep op deze gebieden en bewaakt het naleven en de
correcte toepassing van de Gedragscode en de interne procedures binnen alle
activiteiten, door het opzetten van een systeem van rapportage en controle.
De commissie bestaat uit leden van de raad van bestuur van Agrial (onder
wie de President, de eerste Vice-President en de tweede Vice-President),
de Algemeen Directeur, de financiëel Directeur, de Directeur normen en de
Directeur duurzame ontwikkeling van de groep Agrial.

De Commissie Naleving
Dit is een operationele commissie die verantwoordelijk is voor het
besturen, de uitvoering en de regelmatige evaluatie van het programma
van naleving. Het rapporteert aan de ethische commissie over de voortgang
en effectiviteit van het programma, evenals over situaties die onder de
aandacht moet worden gebracht. Het behandelt waarschuwingen over
ethische kwesties en kan onderzoeken uitvoeren om situaties van nietnaleving te onderzoeken.
Het bestaat uit de Algemeen Directeur, de financiëel Directeur, de
Directeur personeelszaken, de Directeur compliance en de de juridische
Directeur van de groep Agrial. Twee afdelingsdirecteuren maken tevens
deel uit van dit comité. Zij worden benoemd door het directiecomité van
Agrial voor een periode van 2 jaar die niet hernieuwbaar is.

* Compliance of het conform handelen met de regelgeving kan worden gedefinieerd als het geheel van processen die het conform handelen
van de onderneming garanderen, vanaf de directie en de medewerkers tot de juridische en ethische normen die op hen van toepassing zijn.
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onze fundamentele

waarden

Agrial is gebaseerd op het kernidee dat een coöperatief model, nu en in de toekomst, effectief kan voldoen
aan economische, sociale en milieutechnische uitdagingen.
Wij staan voor een model dat solidair en efficiënt is, dat de behoeften van de consumenten als onderdeel
van de maatschappij en de aspiraties van onze leden bij elkaar brengt.
Dit model stelt ons in staat om de energie van onze leden en van onze medewerkers bij elkaar te brengen,
die zo samen bijdragen aan de prestaties van ons bedrijf en de vitaliteit van de landbouwgebieden. Agrial is
trouw aan zijn geschiedenis en zijn cultuur, en heeft vier sterke waarden:

Duurzaamheid
Wij willen ons model ontwikkelen volgens een
langetermijnvisie, om de toekomst van Agrial
en die van onze leden te waarborgen en tegelijkertijd onze agrarische identiteit te behouden, met respect voor de mens en het milieu.
Met een coöperatieve instelling willen we aan
de toekomst werken door middel van innovaties en prestaties.

Solidariteit
Wij creëren een cultuur gebaseerd op het vertrouwen en de wil om samen te slagen. De
vrouwen en de mannen die deel uitmaken van
Agrial zijn onze grootste troef met wie we de
gecreëerde waarden graag willen delen. We
willen een wederzijdse vertrouwensband creëren tussen landbouwers, consumenten, werknemers, partners en de samenleving als geheel.

Nabijheid
De essentiële waarde van onze coöperatieve organisatie is dat we de evenwichtige en
duurzame relaties met onze klanten en leden
versterken. We luisteren naar ze en bieden ze
persoonlijke antwoorden op hun specifieke
behoeften, zonder afbreuk te doen aan ons
vermogen om samen te groeien.

Durf
De vertrouwensband vormt de basis van het
succes van Agrial, we moedigen innovatie en
ondernemerschap aan en staan open voor
nieuwe kennis en een nieuwe horizon.

Gedragscode Agrial
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ONZE GEDRAGSPRINCIPES

BIJ HET ZAKENDOEN

1

Naleving van het concurrentierecht
Het is ons beleid en onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te voldoen aan internationale,
Europese en nationale wetten op het gebied van een eerlijke concurrentie. Zo verbieden we elke vorm
van afspraken over de prijzen, over de verdeling van markten en klanten, elke vorm van het oneerlijk
beïnvloeden van aanbestedingen en in het algemeen alle andere onwettige overeenkomsten die als
doel hebben de eerlijke concurrentie op een markt te voorkomen, te belemmeren of te vervalsen. En
tevens mogen we nooit gevoelige informatie over ons bedrijf met onze concurrenten uitwisselen.
De recht op de concurrentie verbiedt met name:
n

n

VRAAG

VRAAG

n

o
 vereenkomsten tussen concurrenten, formeel of informeel, om de concurrentie te belemmeren
ten koste van de consument, zoals prijsafspraken en afspraken om klanten, gebieden of markten
over bedrijven te verdelen;
o
 vereenkomsten, formeel of informeel, om aan klanten een vaste verkoopprijs van een product
op te leggen;
e
 lk misbruik van een machtspositie op een markt.

Wat moet de werknemer doen
Een concurrent stelt me voor om een afspraak te maken
over de verdeling van bepaalde markten, wat moet ik doen?
Antwoord van Agrial:
U moet weigeren en zich uit de discussie terugtrekken.
Als het gaat om een vergadering of een officiële bijeenkomst, vertelt u uw gesprekspartner dan dat u wilt dat
deze terugtrekking uit de discussie in de notulen wordt
opgenomen om Agrial niet met een situatie van onwettige afspraken te associëren.

U
 moet zich terugtrekken uit elke
discussie over afspraken om markten
te verdelen of die belangrijke
informatie onthult, die onwettig
en oneerlijk is, over lopende of
toekomstige aanbestedingen.
M
 en moet notulen vragen of
opstellen van alle besprekingen,
en dit met de grootst mogelijke
transparantie.

Een oud-collega en vriend stelt me voor om mij belangrijke informatie te verstrekken over de volgende
aanbesteding die zijn bedrijf zal lanceren. Deze informatie kan een aanzienlijk voordeel voor Agrial
vormen, wat moet ik doen?
Antwoord van Agrial:
Hoewel u meent dat dit een belangrijk voordeel voor Agrial kan opleveren, is het essentieel om deze
informatie te weigeren, in overeenstemming met onze ethische principes. We verbieden het verkrijgen
van strategische informatie op een onrechtmatige of oneerlijke wijze. Een dergelijke handeling kan
worden gestraft in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de relaties met onze
concurrenten.
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Preventie van corruptie
Geen enkele werknemer, of een andere persoon die namens Agrial handelt, mag aan personen die in
de publieke- of privésector werkzaam zijn, geld, of enige andere vorm van voordeel, aanbieden om
deze mensen handelingen uit te laten voeren, of juist niet uit te laten voeren, die onder hun activiteit
of functie vallen, of worden vergemakkelijkt door hun activiteit of functie, om zo een oneerlijk
handelsvoordeel te krijgen.
In geen enkel geval mogen smeergelden (i) of andere steekpenningen (ii), in welke vorm dan ook,
worden ontvangen of betaald, direct of indirect, aan personen om nieuwe markten te verkrijgen,
bestaande markten te behouden of om enig ander voordeel te behalen.
Relatiegeschenken, uitnodigingen en entertainment die zo nu en dan worden aangeboden, aan
iemand die in de publieke sector of privésector werkt, tijdens zakelijke besprekingen of voor de
ontwikkeling van zakelijke relaties zijn in het algemeen aanvaardbaar, mits zij niet frequent optreden,
ze van bescheiden waarde zijn, en niet door de geldende plaatselijke wetgeving verboden zijn.
Relatiegeschenken, uitnodigingen of entertainment die het gevoel creëren daarna bij iemand in het
krijt te staan mogen niet worden aangeboden of aanvaard.
(i) smeergelden hebben niet alleen betrekking op contante betalingen. Het kan gaan om iedere waardevolle zaak, met
inbegrip van: adviseurskosten en commissies die worden betaald aan partijen die geen enkele dienst leveren, betalingen
in natura, met inbegrip van elk voorwerp van waarde of ander voordeel anders dan contant geld, bijvoorbeeld vervoer,
accommodatie, entertainment, aangeboden banen, geschenken, aan familieleden van ambtenaren aangeboden banen
zonder tussenkomst van het normale wervingsproces, sponsoring/donaties.
(ii) steekpenningen zijn kleine betalingen (in geld of in natura) gedaan aan ambtenaren in ruil voor reguliere taken die
ze zo-wie-zo uit zouden moeten voeren (bijvoorbeeld om sneller een vergunning, licenties, visa, documenten of diensten te
krijgen). Normale administratieve kosten, betaald aan een organisatie (niet aan een individu), om een dienst sneller gedaan
te krijgen, en waarvoor het mogelijk is om een ontvangstbewijs te krijgen, worden niet als steekpenningen beschouwd.

VRAAG

2

Wat moet de werknemer doen
In de lokale cultuur is het gebruikelijk om
nieuwjaarsgeschenken uit te wisselen met klanten. De
Gedragscode stelt echter dat deze geschenken kunnen
worden beschouwd als ongepast in bepaalde situaties.
Wat moet ik doen?
Antwoord van Agrial:
Alles hangt af van verschillende factoren, de lokale
gebruiken, wetten en regelgevingen, het beleid van
Agrial en het beleid van onze klanten verschillen van
elkaar. We moeten zeer voorzichtig zijn wanneer onze
activiteiten uitoefenen voor ambtenaren.

N
 ooit iets geven, toestaan of
een voordeel in geld of in natura
aanbieden aan een persoon om een
oneerlijk voordeel te behalen.
N
 ooit smeergeld of steekpenningen
aannemen.
In geval van twijfel over de
legitimiteit van een geschenk,
neemt u dan contact op met
uw leidinggevende of met de
daarvoor aangewezen interne
contactpersonen.

Gedragscode van Agrial l
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3

Relaties met ambtenaren

VRAAG

We moeten altijd zaken doen in overeenstemming met de geldende Franse anti-corruptie wetgeving
en de wetgeving die van toepassing is in de landen waarin wij actief zijn. Deze wetten bieden een kader
voor al onze interacties met ambtenaren. Zo kan geen enkele betaling worden gedaan met als doel een
gunstige beslissing van een openbaar ambtenaar, een bestuursautoriteit of overheidsinstantie te krijgen.
Het is ten strengste verboden geschenken, diensten of entertainment aan ambtenaren, werknemers of
leidinggevenden van deze autoriteiten aan te bieden. Deze kunnen immers worden opgevat als pogingen
om beslissingen van overheden en bestuursautoriteiten te beïnvloeden in het voordeel van Agrial.
Wie wordt beschouwd als een ambtenaar?
Antwoord van Agrial:
Dit begrip wordt ruim gedefinieerd zodat het
alle personen omvat die werken voor een
overheidsinstelling, een kandidaat van een
politieke partij en elk bedrijf dat eigendom is van en/
of beheerd wordt door een overheidsambtenaar.
Daarnaast omvat het begrip "regering" alle
bestuursafdelingen, niveaus en onder-sectoren
van overheden. Dit concept omvat onder andere:
E
 lke vertegenwoordiger van een staat, een
gekozen ambtenaar of een door de staat
benoemde ambtenaar;

E
 lke werknemer, officiële vertegenwoordiger,
onderaannemer, consultant of vertegenwoordiger van een overheid of een overheidsinstelling, agentschap of openbaar bedrijf dat door de
staat wordt gecontroleerd;
E
 lke medewerker of persoon die namens een officiële vertegenwoordiger handelt, of namens een
overheidsinstelling, of namens een bedrijf met
een overheidsfunctie, zoals een overheidsmedewerker met een regulerende functie of iemand
die bij een fiscale autoriteit werkt;
E
 lke politieke partij, ambtenaar, werknemer of
persoon die handelt namens of ten behoeve van
een politieke partij of kandidaat voor een openbaar ambt.

Wat een werknemer nooit mag doen
S
 meergelden of steekpenningen (direct of indirect)
aanbieden, ongeacht de reden.
A
 an een derde vragen om in uw naam steekpenningen of
smeergeld aan te bieden of te accepteren.

4

Donaties, sponsoring en politieke
bijdragen
Donaties en sponsoring zijn geschenken die worden
aangeboden aan een goed doel of om een specifiek doel
te ondersteunen. Het kan gaan om geld, diensten, nieuwe
of gebruikte artikelen, humanitaire hulp of noodhulp,
ontwikkelingshulp en medische hulp. In het geval van
sponsoring vindt de hulp van het bedrijf meestal plaats in ruil
voor verschillende vormen van zichtbaarheid.
Als verantwoordelijke en sociaal bewuste groep heeft Agrial
ten doel de ontwikkeling van mensen en gemeenschappen te
steunen, maar verplicht zich er ook toe dat deze donaties en
sponsoracties in strikte overeenstemming met de geldende
anti-corruptiewetgevingen plaatsvinden.
Om de politieke onpartijdigheid van Agrial en zijn filialen
te verzekeren, betalen we geen geld, en we leveren geen
diensten aan politieke partijen, houders van een openbaar
ambt, of kandidaten voor een openbaar ambt, ook al zouden
dergelijke bijdragen volgens de wetten van het land waarin
dergelijke betalingen zouden worden gedaan rechtmatig zijn.
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Wat de werknemer nooit
mag doen

G
 eld of iets anders van waarde
(geschenken, uitnodigingen ...)
aanbieden, beloven of geven,
aan charitatieve of soortgelijke
organisaties, met als doel om een
voordeel te krijgen voor Agrial van een
vertegenwoordiger van de overheid of
een politieke partij of een vakbond.
G
 ebruik maken van donaties aan
charitatieve organisaties om
corruptie te verbergen.
G
 ebruik maken van donaties aan
de lokale bevolking om politieke
bijdragen te verbergen.

Vertegenwoordiging van belangen
De reputatie van Agrial als een integere organisatie is gebaseerd op de naleving van de geldende wetten,
reglementeringen en andere verplichtingen, ongeacht het land waar het bedrijf is gevestigd. Agrial verbindt
zich ertoe deze verplichtingen te respecteren, in het kader van invloedrijke activiteiten die kunnen worden
uitgevoerd als onderdeel van zijn activiteiten, op directe wijze of via de vertegenwoordigende instanties.
Wij veroordelen elk aanbod van voordelen of tegenprestatie die gedaan worden aan een persoon
die een beslissing kan nemen die mogelijk de beslissingsbevoegde personen kan beïnvloeden in de
context van representaties en lobbyactiviteiten.

VRAAG

5

Wat zijn lobbyactiviteiten?
Antwoord van Agrial:
Het concept wordt in bredere
zin gedefinieerd, en omvat alle
rechtstreekse of niet rechtstreekse
acties om invloed uit te oefenen,
gedaan door Agrial of door een
groep, een vakbond, of een andere
representatieve instantie, om
onze belangen te verdedigen ten
opzichte van openbare instellingen
die beslissingen kunnen nemen
die onze activiteiten kunnen
beïnvloeden.

Wat de werknemer nooit
mag doen
In tegenspraak handelen met
lokale en internationale wetten en
regelgevingen binnen het kader
van de strijd tegen corruptie bij
lobbyactiviteiten.
In tegenspraak handelen met de
beginselen en waarden van de
Gedragscode gedurende contacten
met aandeelhouders en bij alle
andere activiteiten.
G
 ebruik maken van zijn
betrokkenheid bij openbare en/
of politieke activiteiten in het
kader van zijn privé-activiteiten om
een beslissing van de overheid te
beïnvloeden ten gunste van Agrial.

Gedragscode van Agrial l
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Fraude en het witwassen van geld
Agrial helpt actief mee bij de bestrijding van fraude met reglementeringen zoals handel in vervalste
documenten, het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.
Wij wijzen elke poging af om onze activiteiten te gebruiken om fondsen van illegale oorsprong
legaal te maken en kiezen onze zakelijke partners op basis van de criteria integriteit en legaliteit. Om
fraude en het witwassen van geld te bestrijden, moeten we vertrouwensrelaties met onze partners
aanknopen en bijzonder waakzaam zijn tijdens onze relaties en transacties met hen.
Wij veroordelen elke vorm van fraude met betrekking tot de voorschriften die op onze activiteiten
van toepassing zijn, of het nu de sectoren landbouw of voedingsmiddelen zijn. Wij wijzen elke poging
af om ons bedrijf te gebruiken om van valse juridische documenten geldige documenten te maken
(certificaten, producten, licenties enz.).

VRAAG

De aard van deze strijd blijkt uit een goede kennis van onze zakelijke relaties, de controle van onze
financiële verplichtingen en onze rapportageprocessen.

7

Wat moet de werknemer doen
Een van onze klanten vroeg of hij ons bij uitzondering
contant kon betalen. Kunnen we zijn verzoek accepteren
of moeten we weigeren en het risico lopen dit contract
te verliezen?
Antwoord van Agrial:
Het is van essentieel belang om de geldende reglementering
voor contante betalingen te respecteren. Voordat u enig
besluit neemt, moet u nagaan welk maximaal bedrag aan
contante betaling door Agrial is toegestaan, en u moet het
ongebruikelijke karakter van dit verzoek analyseren.
Wees waakzaam in dit soort situaties, informeer uw
leidinggevende voordat u deze vorm van betaling
accepteert, en neem alle mogelijke maatregelen om de
rechtmatigheid van deze transacties te garanderen.

Belangenconflicten
Een belangenconflict is een situatie
waarin de belangen van Agrial
verschillen van de persoonlijke
belangen van onze medewerkers of
hun familieleden. Onze medewerkers
mogen niet in situaties terechtkomen
waardoor ze niet langer objectief
en onpartijdig hun functie kunnen
uitoefenen.
Zij
moeten
hun
superieuren waarschuwen in geval
van een situatie met mogelijke
belangenconflicten en zich niet in de
besluitvorming mengen.
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R
 especteer de regelgeving van
de overheid en het bedrijf wat de
betaling in contanten betreft en
waarschuw uw leidinggevenden
voordat u dergelijke betalingen
accepteert.
W
 ees te allen tijde waakzaam voor
het risico op fraude.
V
 oer in alle integriteit evaluaties
uit van de processen en producten
van het bedrijf of van haar
partners, ook al is het niet in het
voordeel van Agrial.

Wat een werknemer nooit mag doen
E
 en familielid aannemen zonder daar een vergunning
voor te hebben gekregen.

Het behandelen van zaken van Agrial met familieleden
of via een bedrijf waarmee hij of zijn familie wordt
geassocieerd.
Direct of indirect een persoonlijk voordeel vragen die
hem wordt verleend als een werknemer van de Groep.
Het accepteren van een baan of functie buiten Agrial die
tegenstrijdig kan zijn met de opdrachten binnen Agrial.
Rechtstreeks of via familieleden, vrienden of
tussenpersonen, een belang in het bedrijf van een
concurrent, leverancier of klant nemen, behalve bij
formele instemming van zijn leidinggevenden.
Goederen of bedrijfsmiddelen die toebehoren aan het
bedrijf waar hij in dienst is, voor een persoonlijk doel
gebruiken, zonder daarvoor toestemming te hebben
gekregen.

8

Vertrouwelijkheid
Onze vertrouwelijke informatie heeft een zeer belangrijk en strategisch karakter. Onze medewerkers
en de verkozen leden van Agrial kunnen kennis hebben van vertrouwelijke informatie die het eigendom
is van Agrial. Zij zijn gehouden aan een strikte geheimhouding zonder voorafgaande vergunning, of
een wettelijke verplichting. De bescherming van deze informatie is noodzakelijk. Elke openbaarmaking
van informatie kan schadelijk zijn voor de groei en het succes van onze groep.

VRAAG

In elk geval verplichten medewerkers en gekozen leden zich ertoe om dergelijke vertrouwelijke
informatie alleen in het legitieme kader van hun activiteiten binnen Agrial en in overeenstemming met
de gegeven instructies te gebruiken.

Wat moet de werknemer doen
Tijdens een vergadering stelt iemand die ik niet ken zich
voor als de directeur marketing van een agentschap dat
zou zijn gekozen om de campagne van één van onze
producten te maken, maar nog geen contract met Agrial
heeft ondertekend. Mag ik met deze persoon over de
kenmerken van dit product praten?
Antwoord van Agrial:
Zolang een akkoord inzake de vertrouwelijkheid en het
niet-verspreiden van informatie niet door de partijen
is ondertekend, kan die persoon of het bedrijf geen
toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie over
één van onze producten krijgen.

9

G
 eef nooit vertrouwelijke
informatie aan personen buiten
of binnen het bedrijf, als er geen
geheimhoudingsovereenkomst
door alle partijen is ondertekend.
G
 eef nooit vertrouwelijke
informatie over het bedrijf, zelfs
niet in de privésfeer.

Bescherming van persoonsgegevens
Agrial verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van verschillende mensen, met inbegrip
van haar werknemers, leden en partners. Wij voldoen aan alle reglementeringen die gelden voor
persoonsgegevens, zowel voor het verzamelen, als voor het verwerken of gebruiken.
Verder verwachten wij van onze medewerkers dat ze met alle mogelijke middelen de informatie beschermen
die ze tijdens hun activiteiten hebben verzameld om deze vertrouwelijk te houden.

Gedragscode van Agrial l
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10

Oprechtheid
De oprechtheid en integriteit van Agrial bij de uitvoering van haar activiteiten en bij alle communicatie
is een kostbare garantie voor het vertrouwen van al onze aandeelhouders en voor het imago en de
reputatie van de merken van Agrial.
Agrial communiceert oprecht in alle publicaties, zowel ten aanzien van zijn medewerkers als de leden,
partners en het grote publiek.
Alleen daartoe geautoriseerde personen zijn bevoegd om informatie te verstrekken over Agrial aan
externe aandeelhouders. Ze verplichten zich er toe om als onderdeel van hun dagelijkse activiteiten
waarheidsgetrouwe informatie de delen en de reputatie van het bedrijf te beschermen.

11

Naleving van de fiscale verplichtingen
Waar uw lokale vestiging ook is, wij
respecteren onze fiscale verplichtingen
van de gebieden waar wij actief zijn.
Wij betalen alle verplichte nationale en
lokale belastingen en lasten.
De naleving van de fiscale verplichtingen
geldt voor al onze vestigingen en fiscale
systemen moeten allemaal binnen de
naleving van onze ethische waarden
passen.

12

Wat een werknemer nooit mag doen
E
 en beslissing nemen die in strijd is met de fiscale
verplichtingen van Agrial of haar filialen.

 omplexe financiële en fiscale regelingen creëren met
C
als belangrijkste doelstelling om het bedrijf aan zijn
fiscale verplichtingen te onttrekken.

Het beveiligen van de activa
Agrial definieert en implementeert een
verzekeringsbeleid om haar werknemers
en activa binnen de Groep te beschermen.
Evenzo wordt aan alle medewerkers
gevraagd om de activa van Agrial in het
kader van hun activiteiten te respecteren.
Agrial verbiedt haar werknemers om
te hedgen op financiële markten of
grondstoffenmarkten als dat een
economisch risico inhoudt.
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Wat een werknemer nooit mag doen
P
 osities innemen op financiële markten of op
grondstoffenmarkten die de bedragen of volumes
overschrijden die werkelijk nodig zijn voor de activiteiten.
E
 en verzekeringsgarantie nemen die goedkoper is dan
de vorige, maar die niet de nodige garanties aan de
medewerkers van Agrial en de bedrijfsgoederen biedt.

ONZE GEDRAGSPRINCIPES

tegenover de vrouwen en de mannen

met wie we werken

1

Onze leden
Onze leden zijn de essentie en de kracht van onze coöperatieve groep. Agrial blijft trouw aan haar
coöperatieve waarden en heeft een aangepast bestuur ingesteld om te garanderen dat:
r sprake is van een evenwicht tussen de vertegenwoordiging van de regio's en de
E
vertegenwoordiging van de producties.
Er een actieve participatie is van de leden binnen de regio's en producties.
Er sprake is van duidelijke verdeling van de bevoegdheden tussen gekozen leden en de directie.
De economie de belangrijkste leidraad blijft bij beslissingen.
We verplichten ons ertoe om alles in het werk te stellen om ons coöperatieve model te verduurzamen door
de mensen een centrale plaats in het bedrijf te geven en in het belang van onze gemeenschap te handelen.
Ten slotte streven wij ernaar om onze leden te begeleiden om een duurzame en efficiënte landbouw
te ontwikkelen.

2

Onze medewerkers
Wij geloven in motivatie, competentie, een innovatieve
instelling en een gevoel van verantwoordelijkheid van onze
medewerkers.
Wij streven ernaar om een veilige

en gezonde
werkomgeving te bieden aan al onze medewerkers, en
hun fysieke integriteit te garanderen. De naleving van de
regels op het gebied van gezondheid en veiligheid is de
verantwoordelijkheid van iedereen.
Wij staan garant voor de principes van respect en eerlijkheid
in de werkrelaties en binnen onze processen van werving
en training. Wij veroordelen streng alle vormen van
intimidatie. Wij willen tevens het evenwicht tussen werk en
privéleven van onze medewerkers respecteren.
De diversiteit van onze regio's en onze vakkennis is een
sterk punt voor het bedrijf. We moedigen deze diversiteit
aan en geen enkele vorm van geweld, belediging of
discriminatie wordt getolereerd.
Al onze medewerkers verplichten zich er toe onze waarden
te delen en deze gedragscode in hun dagelijkse activiteiten
toe te passen en te handhaven, zowel individueel als
collectief.

3

Wat een werknemer nooit
mag doen
R
 egels op het gebied van veiligheid
en gezondheid op het werk negeren.
D
 iscrimineren op basis van
geslacht, handicap, fysieke
verschijning, seksuele voorkeur,
leeftijd, politieke of filosofische
opvattingen, of een etnische,
sociale, culturele of nationale
afkomst, of op basis van
vakbondsactiviteiten en religieuze
overtuigingen.
E
 en beslissing over de werving
of de promotie van een persoon
baseren op andere criteria dan
objectieve en professionele feiten.

Onze consumenten
We waken over de tevredenheid van onze consumenten, met name wat de voedselveiligheid en de
kwaliteit van al onze producten en diensten betreft. Wij garanderen hun herkomst en kwaliteit door hoge
normen, labels en certificaten toe te passen binnen onze fabrieken, processen en/of producten.
Bovendien is één van de sterke punten van Agrial de diversiteit van de territoria en vakkennis waardoor
we permanent ons assortiment producten kunnen vernieuwen, zodat we de consumenten lekkere en
gezonde voedingsmiddelen aan kunnen bieden.
We verplichten ons ertoe eerlijk reclame te maken, met een duidelijke etikettering en traceerbaarheid
van onze producten.
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ONZE GEDRAGSPRINCIPES
met

onze andere partners

1

Onze klanten
De tevredenheid van onze klanten moet het doel van al onze medewerkers zijn. Wij wensen relaties
met onze klanten te hebben die zijn gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, eerlijkheid,
vertrouwen en dialoog. Wij geloven dat deze principes essentieel zijn voor het opbouwen van duurzame
relaties op basis van transparante zakelijke condities en respect voor onze respectievelijke legitieme
belangen.
We moedigen onze klanten aan om met ethische principes te werken die vergelijkbaar zijn met de
principes in dit document.

2

Onze leveranciers
Ons inkoopbeleid moet onpartijdig en transparant zijn, gebaseerd op ethische criteria voor de selectie
van onze leveranciers. Onze leveranciers begeleiden ons dagelijks bij onze ontwikkeling, het is dus
essentieel om ze te selecteren op basis van beginselen van onpartijdigheid, eerlijkheid en kwaliteit.
Wij verwachten van onze leveranciers dat ze de capaciteit hebben om ons te steunen in onze meest
innovatieve projecten.
Agrial baseert haar succes op de kwaliteit van de producten en de tevredenheid van haar klanten.
Daarom is de keuze van leveranciers met wie we werken essentieel om de reputatie van onze groep te
beschermen.
Agrial streeft er naar dat al haar leveranciers kennis nemen van deze Gedragscode en gelijkwaardige
normen toepassen.

3

De gemeenschappen
Respect en dialoog kenmerken altijd onze relaties en onze acties met onze zakelijke relaties.
Door haar internationale activiteiten, moet Agrial verschillende nationale wetten en regelgevingen
respecteren. Wij respecteren ook lokale gewoonten en culturen en de natuurlijke omgevingen in de
landen waarin wij actief zijn.
Wij respecteren de lokale gemeenschappen, in al hun diversiteit en identiteit. Onze sterke betrokkenheid
op het platteland leidt ons nauw samen te werken met lokale verenigingen en organisaties. Echter we
zien af van de financiering van politieke partijen of organisaties. Wij bieden oprecht onze expertise aan
voor het welzijn van de gemeenschap.
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ONZE GEDRAGSPRINCIPES
Wat betreft

De Aarde en de levende wezens

1

Het klimaat, water, de bodem en biodiversiteit
Agrial verplicht zich er toe de impact op het milieu te verminderen en de hulpbronnen op alle niveaus
van de voedselketen te behouden, van de landbouwproductie tot de voedselverwerking.
De instandhouding van bodems en hun biodiversiteit, het verminderen van ons energie- en
waterverbruik, de strijd tegen klimaatverandering en de strijd tegen verspilling zijn belangrijke
doelstellingen in de strategie voor duurzame ontwikkeling van Agrial.
Wij verwachten van onze leveranciers dat zij dezelfde normen als Agrial aanhouden voor de bescherming
van het milieu en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen.

2

Een gezonde en duurzame landbouw
Agrial verplicht zich er toe te werken aan de ontwikkeling van een gezonde en duurzame landbouw. Het
is onze wens om gezonde en veilige voedselproducten te leveren, die op een verantwoordelijke wijze
zijn geproduceerd, en te voldoen aan de groeiende vraag, waarbij we bijdragen aan het behoud van de
planeet en de levende wezens en aan een duurzame landbouw werken.
Wij willen het doel om de mens goed te voeden samen latengaan met het respect voor het milieu en de
zorg voor het welzijn van de veestapel. Om nieuwe landbouwmethoden te testen en te implementeren,
die efficiënt zijn voor het milieu en zo min mogelijk chemische behandelingen behoeven, heeft Agrial
zijn eigen netwerk van deskundigen, technici, ingenieurs, dierenartsen en onderzoekers die boeren
veelomvattende oplossingen voor hun bedrijven biedt.
Wij willen dat producenten die partners zijn van Agrial zo goed mogelijk de reglementen en professionele
normen van hun sector respecteren, door ze daarbij te helpen, zodat ze zich zo goed mogelijk aan de
snelle veranderingen van de regelgeving, zoals het plan Ecophyto of Ecoantibio, aan kunnen passen.

3

Verantwoorde operationele activiteiten
Agrial verplicht zich ertoe om in het kader van haar activiteiten het milieu te respecteren. We controleren
onze milieu-impact en brengen daarover rapporten uit en we zijn bezig met een continu proces om onze
milieu-impact te verminderen. Agrial werkt aan het opstellen en uitvoeren van kwaliteitsnormen en
industriële normen die in overeenstemming zijn met de nationale en internationale wetgevingen.
Agrial verplicht zich ertoe om de verspilling van producten die nog geschikt zijn voor de consumptie te
beperken, en op alle niveaus van de voedselketen, van de akker tot het bord.
Meteen al op de akker, spelen we in op de behoeften van onze fabrieken om het weigeren van
producten te beperken, en hergebruiken we producten met visuele gebreken, maar die een goede
sanitaire en organoleptische kwaliteit hebben, voor andere doeleinden. De producten die niet langer als
voedingsmiddel kunnen worden gebruikt, worden gerecycled tot diervoeder, energiebronnen of compost.
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Waarschuwen over
ethische zaken
Laten we er het samen
over hebben

Ieder van ons, ongeacht zijn hiërarchische positie of rol, heeft het recht om over zorgwekkende situaties die hij tegenkomt te spreken.
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid
om feiten te melden en om onze bezorgdheid
te uiten, en dit op een eerlijke, betrouwbare en
professionele wijze.

De klokkenluidersregeling
Agrial OpenLine (1)
In situaties van niet-naleving van de gedragscode, biedt deze procedure interne, externe en tijdelijke medewerkers een alternatief,
naast het waarschuwen van zijn leidinggevenden of het contact
opnemen met de Directie Naleving. De klokkenluidersprocedure
maakt het mogelijk om belangeloos en te goeder trouw signaleringen en waarschuwingen te doen over:
een strafbaar feit;
een ernstige en duidelijke schending van een internationale verplichting die volgens de regels is bevestigd of goedgekeurd door
Frankrijk;
een ernstige en duidelijke schending van een unilaterale reglementering van een internationale organisatie gebaseerd op een
internationale verplichting die volgens de regels is bevestigd of
goedgekeurd door Frankrijk;
een ernstige en duidelijke schending van de wet of een regelgeving;
een bedreiging of en ernstige schending van het algemeen belang waarvan de klokkenluider persoonlijke kennis heeft;
een feit met betrekking tot de Europese regelgeving en de monetaire en financiële regelgeving, of het algemeen reglement
van de Autoriteit van de Financiële Markten, en dat wordt gecontroleerd door de Autoriteit van de Financiële Markten of de
Autoriteit prudentieel toezicht en resoluties;
gedragingen of situaties die in strijd zijn met de gedragscode
van het bedrijf met betrekking tot corruptie of machtsmisbruik,
vanaf het moment dat deze handelingen onder de wettelijke verplichtingen of een rechtmatig belang van het bedrijf vallen.

De bescherming

van de klokkenluider
Agrial verplicht zich ertoe zijn
medewerkers te beschermen tegen
represailles als zij ter goeder trouw
handelen, in het lader van deze
klokkenluiderprocedure.
Echter als de klokkenluiderprocedure
wordt gebruikt om anderen te schaden,
kan de klokkenluider worden gestraft
door Agrial of kan juridisch worden
vervolgd.
Wat houden de represailles in?
Met represailles bedoelen we elke
actie, direct of verhuld, bedoeld om
onrechtmatig een werknemer of een
lid te straffen voor het te goeder trouw
melden van een werkelijke of vermoede
zorgelijke situatie.
Represailles zijn een ernstig vergrijp die
Agrial niet kan tolereren, en medewerkers
die het doen kunnen worden bestraft.

De vertrouwelijkheid
Elke situatie die in het kader van deze
klokkenluidersregeling wordt gemeld
zal onpartijdig en vertrouwelijk worden
behandeld.

Hoe kunt u waarschuwen?
B
 ij uw leidinggevende

 ij uw contactpersoon bij Agrial
B
per e-mail: direction.compliance@agrial.com
mail: Agrial - Directie Naleving
4 Rue des Roquemonts - CS35051
14050 Caen Cedex 4 - Frankrijk
U
 kunt ook gebruik maken van de klokkenluidersregeling
door contact op te nemen met:
www.agrialopenline.com

(1) De gedetailleerde procedure voor het klokkenluiden
binnen Agrial is beschikbaar op de website
www.agrialopenline.com

(website beschikbaar vanaf 1 maart 2018)
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Laten we ons er in de praktijk allemaal toe verplichten om:
T
 e voldoen aan de wetten en regelgevingen en
ethische principes die in deze gedragscode staan.
D
 eze gedragscode te raadplegen in moeilijke
situaties om dagelijks de juiste beslissingen te
maken en elke dag integer te handelen.
I n geval van vragen, twijfels of zorgen, dient u contact op
te nemen met uw leidinggevenden, of met de Directie
Compliance van de groep of, als de situatie dit vereist,
gebruik te maken van de klokkenluidersregeling Agrial
OpenLine.

“Samen zullen
we de waarden
van Agrial
uitdragen en
toepassen.“

www.agrial.com
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