
Gedragscode



Inhoudsopgave

Een ethisch bedrijf 3

Inleiding 4

Over de Gedragscode 4

FINANCIËLE EN PRODUCTINTEGRITEIT 5

Financiële gegevens, controles en fraude 5

Voorkennis 7

Productveiligheid en -kwaliteit 10

ZAKELIJKE PRAKTIJKEN 12

Anticorruptie en antiomkoping 12

Belangenverstrengeling en geschenken 14

Eerlijke en legale concurrentie (Antitrust) 17

WERKOMGEVING 19

Gelijke arbeidskansen 19

Anti-intimidatie 21

Gezondheid, veiligheid en milieu 23

Vertrouwelijke informatie en gegevensbeveiliging 25

Elektronische informatiesystemen 28

Bescherming van bedrijfsmiddelen 30

Politieke activiteiten 31

Meldingsprocedures 32

Bevestiging 34



3

Een ethisch bedrijf

Brunswick handhaaft een sterke betrokkenheid bij het op integere wijze zakendoen. 
Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de mogelijkheid hebben om verstandige en 
ethische beslissingen te nemen, dient de Gedragscode van Brunswick als een praktische 
gids, compleet met praktijkgerichte begeleiding. De Gedragscode bestrijkt een breed 
scala van onderwerpen die betrekking hebben op onze waarden en zorgen voor  
naleving van de wet. We moedigen iedereen aan om de Gedragscode regelmatig 
opnieuw te lezen, het als een hulpmiddel te gebruiken, en ook om, indien er vragen 
zijn, samen te werken met ons Bureau voor ethiek. 

Terwijl we als een wereldwijde onderneming groeien en veranderen, zullen onze 
strategische pijlers helpen om stevig in onze ethische waarden verankerd te blijven. 
Om ‘de beste partner’ te zijn, moeten we integer handelen door het maken van de juiste 
keuzes en door onszelf verantwoordelijk te houden. Door te handelen met integriteit, 
verbeteren wij onze reputatie in de ogen van onze aandeelhouders, klanten, dealers, 
zakelijke partners, leveranciers, gemeenschappen, overheidsbeambten en collega’s.

We kunnen onze ‘winnende cultuur’ bevorderen door onze interne verschillen te  
waarderen; ook met onze zakelijke partners en klanten, en door iedereen met respect, 
waardigheid en rechtvaardigheid te behandelen. Een positieve werkomgeving  
bevordert wederzijds vertrouwen en respect, terwijl samenwerking met open en  
eerlijke communicatie wordt gestimuleerd.

Aangezien we ook doorgaan om onszelf te verstevigen als een ‘productleider’ streven  
we ernaar om altijd het juiste te doen en positieve bedrijfsresultaten te bereiken.  
We verdienen het vertrouwen in ons hele bedrijf door het afleggen van verantwoording,  
het leveren van duurzame waarde en door routinematig onze verplichtingen na  
te komen. 

Alle ethische waarden rondom onze strategische pijlers zijn onderdeel van de  
Gedragscode van Brunswick en bepalen het kader voor onze inzet om op integere wijze 
zaken te doen. Integriteit vergt morele moed en helpt ons ook om onze doelstellingen  
op de juiste manier te bereiken. 

Met vriendelijke groeten,

Mark D. Schwabero
Chairman en CEO

Brunswick Corporation 



INLEIDING
Integriteit vormt de fundering van ons bedrijf over de hele wereld. De Gedragscode van Brunswick  

Corporation helpt vast te stellen hoe wij ons moeten gedragen als wereldwijde vertegenwoordigers van  

Brunswick Corporation. Wij moeten allemaal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de principes van de  

Gedragscode, de beleidsregels van het bedrijf en de wet. Schendingen kunnen leiden tot sancties, tot en  

met ontslag. 

Aangezien ons succes zo nauw verbonden is aan onze reputatie, is het aan ons allemaal om die 

reputatie te beschermen. Door een cultuur van ethiek en naleving te blijven stimuleren, verbeteren wij onze 

kansen op succes.

OVER DE GEDRAGSCODE
Gebruik van de term “Brunswick” in de hele Gedragscode verwijst naar Brunswick Corporation, de divisies,  

filialen en partners over de hele wereld. De Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van  

Brunswick en, voor zover van toepassing, op de Raad van Bestuur, verkopers, leveranciers en  

vertegenwoordigers van Brunswick. 

De Gedragscode is geen contract, wijzigt de relatie tussen Brunswick en zijn medewerkers niet en 

garandeert geen werkvoorziening voor een bepaalde periode. De Gedragscode kan door het bedrijf op  

elk moment worden aangepast of gewijzigd.

Het bedrijf is onderhevig aan de wet van veel landen over de hele wereld. Medewerkers dienen alle 

toepasselijke wetten, reglementeringen en richtlijnen na te leven. Als bepalingen in de Gedragscode of  

andere beleidsregels in strijd zijn met de geldende wetgeving, prevaleert de wet. De Gedragscode vervangt  

en neemt de plaats in van  De juiste keuze maken: de Brunswick-gids over gedrag op het werk (“de Gids”). 

Alle verwijzingen naar de Gids in de beleidsregels van Brunswick dienen te worden gezien als verwijzingen 

naar dezelfde onderwerpen in deze Gedragscode. 
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Financiële gegevens, controles en fraude

I nvesteerders, crediteuren en anderen hebben een rechtmatig belang in  

onze financiële en boekhoudkundige informatie. Brunswick streeft naar het 

bijhouden van eerlijke, volledige en nauwkeurige financiële verslagen en  

boekhoudkundige gegevens en het invoeren van de juiste controlesystemen. 

Registreer en classificeer transacties altijd in de juiste boekhoudkundige periode en in de juiste  

rekening en afdeling. Zorg ervoor dat alle verslagen aan wetgevende instanties volledig, eerlijk, nauwkeurig, 

tijdig en begrijpbaar zijn. Vervals of verdraai nooit de echte aard van een transactie. 

Een goede boekhouding heeft niet alleen betrekking op gegevens die beschikbaar worden  

gesteld aan derden, maar ook interne gegevens, zoals gegevens van gewerkte tijd, onkostenrapporten,  

aanvraagformulieren voor uitkeringen en sollicitatiemateriaal. Wij mogen nooit iemand bedriegen  

of oplichten of feiten anders voordoen. Frauduleuze handelingen zijn geen fouten. Het is met opzet feiten 

anders voordoen of achterhouden. Brunswick hanteert nultolerantiebeleid als het gaat om medewerkers  

die zich inlaten met een plan om iemand geld of eigendommen afhandig te maken. 

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van onjuiste registratie en controles

 Een verkoopmanager schat dat hij zijn targets deze maand niet zal halen. Om het verschil te  
verdoezelen, huurt hij een pakhuis om producten te ontvangen en registreert dan zendingen naar het 
pakhuis als omzet.

 Een factureringsmanager verzuimt om de facturen te controleren aan het einde van elke  
boekhoudkundige maand om te kijken of de omzet in de juiste periode wordt weergegeven.

 Een manager wijzigt een factuur van een voorgaand kwartaal, zodat het lijkt alsof dit kwartaal moet  
worden betaald, in overeenstemming met haar budget. 

Voorbeelden van fraude

 Cheques vervalsen of wijzigen.

 Verslagen vervalsen.

 Een medewerker gebruikt zijn zakelijke creditcard voor persoonlijke onkosten. 

 Bekende baten en lasten hoger of lager aanslaan.

 Omzetcijfers aan het einde van het jaar verhogen door goederen te versturen waarvan bekend is dat  
ze defect zijn of niet voldoen aan de eisen en zullen worden teruggestuurd. 

 Informatie over reis- en amusementonkosten verkeerd weergeven.

 Een botenbouwer markeert bewust bepaalde onderdelen als defect, neemt de onderdelen mee naar huis 
en verzamelt in de loop van de tijd voldoende om haar eigen boot te bouwen.

 Wijzigen, verwijderen of vernietigen van documenten, behalve in overeenstemming met het beleid.

 Een ingenieur die computersoftware kopieert naar talloze bedrijfscomputers, terwijl er oorspronkelijk 
maar één licentie voor/kopie van de software is gekocht.

 Goederen verduisteren of bedrijfseigendommen misbruiken.

 Een medewerker die een onkostendeclaratie indient met reiskosten voor een privéreisje.
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V&A

V Ik ben er onlangs achtergekomen dat sommige betalingen als reclamekosten weergegeven zijn,  
terwijl ze eigenlijk voor amusement waren. Is het een probleem als de onkostencode niet helemaal  
nauwkeurig is, aangezien het totaal uitgegeven bedrag correct was?

A Ja. Onze boeken moeten de juiste gegevens bevatten en al onze transacties volledig weergeven.  

Valse transacties of verkeerde weergaven van financiën vormen een schending van de Gedragscode en  

de beleidsregels van Brunswick en kunnen schending van de wet betekenen.

V Ik heb recent een privéreisje gekoppeld aan een zakenreis en ik heb per ongeluk mijn zakelijke  
creditcard gebruikt voor een familie-etentje. Wat moet ik doen?

A Zakelijke creditcards mogen alleen voor zakelijke uitgaven worden gebruikt. Als u per ongeluk  

privé-uitgaven doet met uw zakelijke creditcard, dient u ervoor te zorgen dat de betaling wordt aangeduid 

als privé op uw onkostenrekening en dat u, natuurlijk, verantwoordelijk bent voor tijdige betaling van  

het volledige bedrag. 

V Mijn leidinggevende heeft mij gevraagd een financieel document te ondertekenen waarvan ik niet zeker 
weet of het klopt, maar mijn leidinggevende blijft zeggen dat het correct is. Wat moet ik doen?  

A Onderteken nooit een zakelijk document als u denkt dat het onvolledig, onnauwkeurig of onjuist is. Het 

bedrijf verbiedt tevens dat uw leidinggevende of wie dan ook u of wie dan ook beïnvloedt, ertoe dwingt of 

manipuleert om een onnauwkeurig document in te dienen. U kunt uw zorgen uiten bij uw leidinggevende 

en/of het bij het bedrijf melden via een van de vele manieren die in de Gedragscode worden aangegeven.

V Ik ben de financiële gegevens voor de audit van het tweede kwartaal aan het opstellen. Ons  
verkoopteam is bezig met het sluiten van een deal die niet tot in de eerste week van het derde kwartaal 
rond zal zijn. Aangezien ik zeker weet dat de deal door zal gaan, kan ik de omzet van dit project naar 
voren halen als inkomsten in het tweede kwartaal? 

A Nee. Dit is fraude en vervalsing van de financiële gegevens, wat een schending vormt van de Gedragscode 

en de beleidsregels van het bedrijf. Alle financiële informatie die wij registreren, moet volledig en  

correct zijn.

V Ik heb uitzicht op een promotie en ik heb een bachelortitel op mijn sollicitatie gezet, hoewel ik  
die titel eigenlijk nooit heb gehaald. Ik heb die opleiding echter op een haar na afgerond en heb alle 
belangrijke vakken gevolgd. Moet ik dit opbiechten?

A Ja. Het is fraude om te beweren dat u een titel heeft die u nooit daadwerkelijk hebt gekregen.  

U dient de betreffende manager van uw acties op de hoogte te stellen net als van het feit dat u eigenlijk 

geen titel heeft.

V Tijdens een recente zakenreis was ik van plan om een taxi van het vliegveld naar het hotel te  
nemen, maar het hotel had een gratis pendelbus. Mag ik $ 20 aan onkosten toevoegen aan mijn  
onkostendeclaratie die ik anders aan de taxi had uitgegeven?

A Nee. Het is fraude om onkosten aan uw declaratie toe te voegen die u niet daadwerkelijk heeft  

gemaakt tijdens uw zakenreis voor het bedrijf.

Aanverwant beleid

Door de medewerker te declareren reis- en zakelijke onkosten (X.00.02)

Klokkenluidersbeleid (E.02.03)

Anticorruptie en antiomkoping (L.01.03)
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Voorkennis

Om onze functie effectief uit te voeren, kunnen wij toegang hebben tot 

informatie die niet beschikbaar is voor mensen buiten Brunswick. Vaak is 

die niet-openbare informatie of “voorkennis” cruciaal, of iets wat iemand kan 

beïnvloeden om aandelen te kopen, te verkopen of vast te houden, bijvoorbeeld 

bepaalde financiële gegevens, technisch materiaal en toekomstplannen.  

Iemand die over cruciale voorkennis beschikt over Brunswick, zoals een medewerker, leverancier,  

klant of concurrent, moet deze strikt vertrouwelijk houden en mag deze niet gebruiken voor persoonlijk  

gewin of het aan anderen aanbieden. Handelen in aandelen van Brunswick (zoals gewone aandelen,  

opties of andere verhandelbare aandelen) of andere aandelen van het bedrijf op basis van voorkennis of het 

delen van voorkennis met andere partijen, zodat zij in dergelijke aandelen kunnen handelen, is niet alleen 

oneerlijk maar ook illegaal. Het maakt geen verschil of u cruciale voorkennis bewust of onbewust deelt  

of in welke vorm—fysiek, schriftelijke communicatie, via internet of per e-mail (binnen of buiten het bedrijf).  

Die informatie delen, zodat anderen kunnen handelen in aandelen van Brunswick, is onwettig. 

Brunswick maakt informatie openbaar door een persbericht uit te geven en/of door verslagen in  

te sturen naar de United States Securities and Exchange Commission. Naderhand wordt de informatie  

op www.brunswick.com. geplaatst. Als informatie op de juiste wijze is bekendgemaakt, moeten bestuursleden, 

medewerker en hun familieleden en gezinsleden na de openbare mededeling één volle werkdag wachten 

alvorens aandelen van Brunswick te kopen of te verkopen.  

COMMUNICEREN MET DE MEDIA EN DE FINANCIËLE GEMEENSCHAP
Medewerkers van Brunswick mogen geen openbare verklaringen afgeven aan de media namens het 

bedrijf zonder uitdrukkelijke goedkeuring van het senior management vooraf. Elke divisie beschikt over 

medewerkers, meestal in public relations of marketing, of senior directieleden, die bevoegd zijn om ver-

zoeken om informatie over de divisie en haar producten. Binnen bepaalde grenzen zijn alleen die aangewezen 

medewerkers bevoegd om informatie bekend te maken aan, en te reageren op verzoeken om informatie van 

de pers, analisten of anderen buiten het bedrijf. 

Alle verzoeken om informatie betreffende financiële gegevens of informatie die van invloed kan zijn  

op de prijs van de aandelen van het bedrijf, dienen doorgestuurd te worden naar de afdeling Zakelijke en 

beleggersrelaties van Brunswick.

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van cruciale voorkennis

Cruciale informatie is alle informatie die een belegger als belangrijk ziet in zijn beslissing om aandelen  

te kopen, te verkopen of vast te houden, waaronder:

 financiële resultaten, voorspellingen en verwachtingen;

 veranderingen in het management;

 strategische beslissingen;

 plannen om aandelen uit te geven;

 lopende overnames, fusies of afsplitsingen;

 kennis over grote verkoop— of inkoopovereenkomsten die worden afgesloten;

 grote veranderingen in inkomstenschattingen of dividenden;

 lopende of dreigende rechtszaken;

 dreigend faillissement of ernstige liquiditeitsproblemen;
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 verlies van belangrijk management, dealers of grote klanten;

 terugkopen van aandelen;

 overheidsonderzoeken;

 terugroepen van producten;

 veranderingen in belangrijke klanten;

 nieuwe productontwerpen of –strategieën;

 zakelijke groeiplannen.

Voorbeelden van oneigenlijk gebruik van cruciale voorkennis

 Tijdens de lunch hoort een fabrieksmanager over een mogelijke overname waardoor het marktaandeel  
en de toekomstige winstgevendheid van Brunswick zal verbeteren. Ze gaat terug naar haar kantoor  
en belt haar tussenpersoon om nog meer aandelen van het bedrijf te kopen.

 Een week voordat het bedrijf een lager dan verwachte winst bekendmaakt aan het publiek, belt een  
financiële medewerker met zijn vader en moedigt hem aan om zijn aandelen van Brunswick te verkopen.

 Een medewerker hoort dat Brunswick de overname van een klein, beursgenoteerd bedrijf in motoren  
wil overnemen en zet een bericht op Facebook waarin hij zijn vrienden aanmoedigt om de aandelen van 
het kleine bedrijf te kopen. 

 Als onderdeel van haar werk hoort een medewerker dat een grote klant op het punt staat om enorm  
uit te breiden en voor miljoenen dollars aan producten van Brunswick zal kopen. De medewerker  
koopt onmiddellijk aandelen van de klant.

Voorbeelden van onjuiste reacties op verzoeken om informatie

 Een financieel analist vraagt een marketing manager van Brunswick naar het marktaandeel van het  
bedrijf en de manager geeft informatie over huidige en toekomstige marketingplannen en  
aandeelverwachtingen.

 Een R&D-ingenieur beschrijft de ontwikkelingsprocessen van nieuwe producten van zijn team aan een 
vakblad zonder eerst goedkeuring te hebben gekregen om met de journalist te praten.

 Een fabrieksmanager zegt tegen een journalist dat hij zal bellen als hij iets hoort over de plannen  
om een ander bedrijf over te nemen. 

V&A

V Ik heb informatie met betrekking tot de financiële prestaties van Brunswick voor het kwartaal  
vanwege mijn functie in de afdeling Financiële zaken. Ik zou graag veranderingen willen aanbrengen  
in de beleggingen van mijn pensioenplan, maar dit fonds bevat aandelen van Brunswick en zou  
leiden tot de aankoop van meer aandelen van Brunswick. Mag ik dit doen?

A Nee. Als u over cruciale, niet-openbare informatie beschikt over Brunswick, verbiedt de Amerikaanse  

aandelenwet u om aandelen van Brunswick te kopen of te verkopen, waaronder de aandelen in  

pensioenplannen. Directeuren en functionarissen hebben bovendien te maken met aanvullende  

beperkingen in hun vermogen om transacties aan te gaan in aandelen van Brunswick.
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V Als ik al van plan was om te handelen voordat ik bekend was met de cruciale informatie, kan ik de  
transactie dan voltooien?

A Nee. Als iemand handelt in aandelen van het bedrijf terwijl hij/zij op de hoogte is van cruciale,  

niet-openbare informatie, wordt dat beschouwd als handel op basis van die informatie, zelfs als de 

voorkennis geen wezenlijke rol speelde in zijn/haar beslissing.

V Ik zit in de afdeling Financiële zaken en praat vaak over het werk met mijn partner. Dat is toch geen 
probleem? Ik vertel maar heel soms niet-openbare informatie en mijn partner weet dat hij/zij het aan 
niemand mag vertellen.

A Dit is een probleem dat zowel u als het bedrijf duur kan komen te staan. Als uw partner de cruciale,  

niet-openbare informatie die door u is vertelt, zou gebruiken om aandelen te kopen of te verkopen,  

of deze informatie vertelt aan een buur of vriend, kunt u allebei worden vervolgd voor handel  

met voorkennis. U mag geen niet-openbare informatie aan uw partner of wie ook buiten Brunswick  

vertellen.

Aanverwant beleid

Bekendmaking en handel in aandelen (L.01.01)

Bekendmaking aan de media en financiële gemeenschap (C.02.03)

Sociale media (H.01.05)

Klokkenluidersbeleid (E.02.03) 
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Productveiligheid en -kwaliteit

O ver de hele wereld kiezen consumenten merken van Brunswick vanwege 

hun kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is van cruciaal belang dat de  

producten van Brunswick aan hun reputatie voldoen. Wij zullen nooit een product  

verkopen waarvan wij denken dat het niet van hoge kwaliteit en veilig is bij  

normaal gebruik.   

Zorgen voor productveiligheid is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van het bedrijf, 

ongeacht waar u werkt. Brunswick verwacht dat zijn medewerkers actie ondernemen door alle zorgen met 

betrekking tot veiligheid, defecten of storingen van een product van het bedrijf te melden aan het plaatselijke 

management of in overeenstemming met de procedures van de divisie. Neem nooit een beslissing die het 

vertrouwen van onze klanten in onze producten kan ondermijnen. Ons voortdurende succes is afhankelijk van 

het overtreffen van de kwaliteitsverwachtingen van onze klanten en door achter alles te staan wat we doen.

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van de juiste melding van zorgen over productveiligheid en –kwaliteit

 Een medewerker van de klantenservice wordt gebeld door een klant die meldt dat een van de  
producten van het bedrijf kapot is gegaan tijdens het gebruik en dat de klant gewond is geraakt. De  
vertegenwoordiger vraagt zo veel mogelijk informatie van de klant en meldt het geval direct aan haar 
leidinggevende.

 Een ingenieur merkt op dat een ontwerpverbetering die hij aan te ontwikkelen is, tot een veiligheidsrisico 
kan leiden als klanten niet goed op de hoogte worden gebracht van de verandering te opzichte van  
de eerdere versie van het product. De ingenieur neemt contact op met zijn leidinggevende om de kwestie 
te bespreken.

 Het valt een productiemedewerker op dat een slang van een nieuwe leverancier niet goed op het  
product van het bedrijf past. Zij verwacht dat door de trillingen van de motor de slang zal loskomen en 
vertelt haar leidinggevende dat het nieuwe onderdeel zorgvuldiger moet worden onderzocht. 

Voorbeelden van het niet nemen van verantwoordelijkheid voor productveiligheid

 Een verkoopvertegenwoordiger krijgt van een klant te horen dat hij niet meer van het bedrijf zal kopen, 
omdat “mensen steeds gewond raken door uw producten”. De vertegenwoordiger vindt deze klacht  
te vaag en meldt dit niet aan haar leidinggevende.

 Verschillende medewerkers vertellen hun leidinggevende die belast is met de verzending, dat de  
verpakking van het product slecht ontworpen is en dat het product beschadigd kan raken tijdens  
verzending en later voor problemen kan zorgen. Om geen vertraging in de verzendingen op te lopen, 
vraagt de leidinggevende de medewerkers om het verzendmateriaal dat ze is gegeven, zo goed  
als zij kunnen te gebruiken.

 Een medewerker merkt een enorme toename in garantieclaims op met betrekking tot een haperend  
onderdeel. Hij beseft dat het falen van dit onderdeel een veiligheidsrisico kan vormen. Aangezien hij het 
druk heeft, negeert hij echter het probleem. 
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V&A

V Het bedrijf is een nieuw waarschuwingslabel gaan gebruiken en het viel mij op dat de tekst snel  
verdwijnt door de reinigingsmiddelen die wij in de productie gebruiken. Kunnen deze labels gebruikt 
worden?

A Nee. Onze klanten waarschuwen is belangrijk. U dient dit direct te melden aan het plaatselijke  

management voor corrigerende actie.  

V Het is mij opgevallen dat collega’s de kantjes ervan aflopen als het gaat om het opstellen van  
ontwerpdocumenten. Ik ben bang dat dit van invloed zal zijn op de productie. Wat moet ik doen?

A U moet deze kwestie melden. Het is belangrijk dat de ontwerptekeningen nauwkeurig en compleet zijn.

V Het is mij opgevallen dat een onderdeel niet werd gemonteerd volgens het gedocumenteerde proces.  
Ik heb andere producten gecontroleerd en daar waren ze allemaal correct gemonteerd. Moet ik  
de verkeerde goed zetten en dan verdergaan?

A Nee. U moet uw leidinggevende hiervan op de hoogte stellen, zodat zij de kwestie kunnen bekijken.  

Begrijpen hoe de fout is ontstaan, is net zo belangrijk als het herstellen ervan.
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Anticorruptie en antiomkoping

B runswick beroept zich op het hoogste niveau van integriteit in de relatie 

met overheidsbeambten en de particuliere sector. Het is strikt verboden 

om een vorm van omkoping of smeergeld aan te bieden, goed te keuren,  

te geven of te beloven, ongeacht de locatie waar dan ook ter wereld. Daarnaast  

kunnen valse, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende verklaringen of 

gegevens leiden tot wettelijke boetes en vormen zij ook een schending van 

beleidsregels van Brunswick.

Wij tonen integriteit door te weigeren geschenken te geven of betalingen te doen met als bedoeling 

zakelijke beslissingen te beïnvloeden of die de schijn kunnen wekken ze te beïnvloeden. Veel landen,  

waaronder de Verenigde Staten, verbieden oneigenlijke betalingen aan overheidsbeambten of omkoping in 

welke vorm ook. De sancties voor het overtreden van deze wetten kunnen ernstig zijn, waaronder hoge  

persoonlijke en bedrijfsboetes en zelfs gevangenisstraf. 

Brunswick mag geen derde in dienst nemen of gebruiken die smeergeld zal aanbieden of geven 

namens ons of uit onze naam. Onze leveranciers, contractanten, consulenten en andere zakelijke partners 

dienen zich aan dezelfde normen te houden als wij. Als u verantwoordelijk bent voor het selecteren  

van of leidinggeven aan derden, dient u ervoor te zorgen dat u het due diligence proces van het bedrijf  

volgt alvorens u een zakelijke relatie met ze aangaat. 

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van schendingen van het antiomkopings– en anticorruptiebeleid

 Een gemeenteraad stemt over een grote uitgave en overweegt Life Fitness-producten te gebruiken.  
Een manager van het bedrijf biedt een gemeenteraadslid een fitnessapparaat aan in ruil voor  
een gunstige stem.

 Een projectmanager geeft een beambte van de plaatselijke bestemmingsraad een geldbedrag,  
zodat het bedrijf bepaalde bootcontracten krijgt. 

 Een verkoper die meedoet aan een aanbesteding van een bedrijfscontract, biedt een  
wervingsmedewerker een “vergoeding” om informatie te geven die niet beschikbaar is voor andere  
bieders, waaronder het laagste bod tot dan toe.

Voorbeelden van onnauwkeurige boeken en gegevens die het antiomkopings—  
en anticorruptiebeleid schenden

 Gegevens aanpassen, zodat het lijkt alsof er betalingen zijn gedaan aan een persoon terwijl ze  
eigenlijk aan een andere zijn gedaan.

 Onkostendeclaraties indienen die niet de echte aard van de uitgaven weergeven, zoals valselijk  
gasten aanduiden (die er niet waren) op een onkostendeclaratie, zodat een duur etentje er opeens  
bescheiden uitziet.

 Antidateren van een factuur, zodat het lijkt alsof de verkoop in een eerder kwartaal heeft  
plaatsgevonden.
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V&A

V Wie is een overheidsbeambte?

A Een functionaris of medewerker van een overheid, afdeling of instelling; een persoon die in een officiële 

hoedanigheid optreedt voor of namens een overheidsafdeling of –instelling; politieke partijen, leden van 

politieke partijen en kandidaten voor een openbare functie; functionarissen en medewerkers van  

overheidsbedrijven en functionarissen en medewerkers van openbare internationale organisaties.  

Het is uw verantwoordelijkheid om te weten of degene met wie u zakendoet, een overheidsbeambte is. 

Neem bij twijfel contact op met de Juridische afdeling.

V Wat kan worden gezien als omkoping of smeergeld?

A Verboden omkoping of smeergeld kan alles zijn wat waarde heeft, waaronder contant geld, aandelen,  

luxe persoonlijke cadeaus of amusement, vakanties, toekomstige banen of politieke bijdragen. Er is geen 

geldelijke drempel; elk bedrag kan gezien worden als omkoping of smeergeld.

V Een consultant die wij gebruiken om te helpen met overheidsrelaties, heeft ons recent gevraagd om  
een grote toename in zijn commissie. Ik verdenk de consultant ervan dat hij van plan is om dit geld aan 
plaatselijke beambten te geven. Wat moet ik doen?

A Meld uw verdenkingen bij de Juridische afdeling. Dergelijke bedragen mogen niet aan de consultant  

betaald worden, totdat het bedrijf uw zorgen heeft onderzocht.

V Wij overwegen om een nieuwe fabriek te openen in een van onze markten. De plaatselijke overheid  
kan ons stimulansen geven om de fabriek in hun land te plaatsen. De overheid heeft voorgesteld  
dat wij haar vertegenwoordigers naar onze fabriek in een ander land laten overkomen om ons bedrijf  
en de manier van handelen te bekijken. Mogen wij deze reis betalen?

A Raadpleeg eerst de Juridische afdeling. Dergelijke reizen moeten vooraf goedgekeurd worden.  

Zorgvuldigheid is geboden bij de kosten van de reis, de betrokken beambten, wie er mee reist en of  

er een ander doel is voor de reis.

Aanverwant beleid

Anticorruptie– en antiomkopingsbeleid en formulier voor goedkeuring vooraf (L.01.03)

Door de medewerker te declareren reis– en zakelijke onkosten (X.00.02)
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Belangenverstrengeling en geschenken

W ij mogen ons niet inlaten met activiteiten die tot belangenverstrengeling 

leiden of zelfs de schijn daarvan wekken. Belangenverstrengeling doet  

zich voor als u persoonlijke of familiebelangen laat meetellen—of de schijn wekt 

die te laten meetellen—in uw vermogen om goede zakelijke beslissingen te  

nemen namens Brunswick. Verstrengeling kan voortvloeien uit een aantal zaken, 

waaronder externe banen, een belang in een concurrerend bedrijf of  

familierelaties.

Wees vooral voorzichtig als u verantwoordelijk bent voor het selecteren of managen van een  

leverancier namens Brunswick. Uw persoonlijke interesses en relaties mogen niet van invloed zijn, of de  

schijn wekken dat zij van invloed zijn, op uw vermogen om beslissingen te nemen die in het belang zijn van 

het bedrijf. Volg bij het selecteren van leveranciers altijd de geldende wervingsrichtlijnen.

Onthoud dat niet alle mogelijke verstrengelingen tussen uw belangen en de belangen van Brunswick  

schadelijk of verboden zijn. Sommige belangenverstrengelingen zijn toegestaan als zij bekend en 

goedgekeurd zijn. Zelfs als een verstrengeling eerder is bekendgemaakt en goedgekeurd, moet u, als u  

een jaarlijkse vragenlijst over belangenverstrengeling moet invullen, de verstrengeling elk jaar waarin deze 

aanwezig is, bekendmaken. 

GESCHENKEN, ETENTJES EN AMUSEMENT
Geschenken, etentjes en amusement moeten de legitieme zakelijke belangen van Brunswick ondersteunen, 

mogen slechts af en toe plaatsvinden en moeten voldoen aan alle geldende wetten en beleidsregels van het 

bedrijf. Amusement mag alleen plaatsvinden in een omgeving die voldoet aan ons streven naar wederzijds 

respect. Geschenken die worden aangeboden aan of ontvangen van iemand, mogen nooit contant geld  

of equivalenten daarvan (zoals cadeaubonnen) zijn. 

Als u, als onderdeel van legitieme bedrijfspraktijken, een geschenk van meer dan $ 100 in waarde wilt 

aanbieden of ontvangen, anders dan zakelijke etentjes, dient u het geschenk aan te geven via een Formulier 

voor het melden van geschenken, en moet het geschenk worden goedgekeurd door uw manager en het  

Bureau voor ethiek (Ethics Office) alvorens het geschenk aan te bieden, te ontvangen of te accepteren. 

Geschenken die worden aangeboden aan of ontvangen van overheidsbeambten, mogen nooit meer 

dan $ 100 waard zijn. Overheidsgeschenken moeten open en transparant worden gegeven of ontvangen  

en correct worden geregistreerd in de boeken van het bedrijf, op voorwaarde dat ze enkel respect of  

dankbaarheid aanduiden en aanvaardbaar zijn volgens de plaatselijke wetgeving. Neem contact op met  

de Juridische afdeling als u wilt weten of een geschenk, etentje of amusement voor of van een  

overheidsbeambte is toegestaan. 

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van belangenverstrengelingen

 Het hebben van een tweede baan die uw functie bij het bedrijf belemmert of het gebruik van eigendommen,  
apparatuur, informatie of andere middelen van het bedrijf voor het uitvoeren van werkzaamheden voor 
een tweede baan.

 Een fabrieksmanager die vaak dure flessen wijn aanneemt van een leverancier en deze niet meldt via  
een Formulier voor het melden van geschenken.

 Een eigendomsbelang van u of een familielid (anders dan eigendom van een minimale hoeveelheid 
aandelen—minder dan $ 50.000 marktwaarde in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf) in een ander 
bedrijf dat zakendoet of concurreert met Brunswick.
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 Een inkoopmedewerker die het verkoopautomatenbedrijf van haar vader kiest om verkoopautomaten  
te leveren aan Brunswick, maar aan niemand vertelt dat haar vader de eigenaar is van het  
verkoopautomatenbedrijf.

 Informatie die u binnen het bedrijf heeft gehoord gebruiken voor persoonlijk gewin, voor het  
bevoordelen van een familielid of een ander bedrijf waarin u een economisch belang hebt.

 Een senior directielid, die ook in de raad van bestuur zit van een bedrijf dat diensten aanbiedt en producten  
levert aan Brunswick, die een deel van het vertrouwelijke strategische plan van Brunswick prijsgeeft aan 
dit externe bedrijf om de kans dat het bedrijf een overeenkomst binnenhaalt, te vergroten. 

 Deelnemen aan een zakelijke transactie in uw eigen voordeel gebaseerd op vertrouwelijke informatie  
die u heeft ontwikkeld als een medewerker van het bedrijf.

 Familieleden in dienst nemen die direct onder u vallen.

 Een romantische relatie aanknopen met een medewerker aan wie u rechtstreeks of functioneel  
leidinggeeft. 

 Geschenken aanbieden of accepteren die meer waard zijn dan een miniem bedrag. 

 Een verkoopmanager die leden van zijn team en een paar klanten meeneemt naar een herenclub voor 
volwassen amusement.

 Een inkoopmanager die op een geheel betaalde skivakantie gaat die hem aangeboden is door een  
verkoper.

V&A

V Ik ben een manager aan het werven voor een nieuwe positie. Mijn nicht voldoet aan de eisen en is op 
zoek naar werk. Mag ik haar in dienst nemen?

A Hoewel uw nicht aan alle eisen voldoet, moet u deze verstrengeling met uw manager bespreken, voordat  

u verdergaat met de werving of zelfs maar sollicitatiegesprekken aangaat met uw nicht. Als wordt  

beslist dat uw nicht op gesprek mag komen voor de functie, zal u waarschijnlijk niet aanwezig mogen  

zijn bij het gesprek of deel hebben in de beslissing.

V Ik heb gehoord dat mijn afdeling in onderhandeling is over een overeenkomst waardoor het bedrijf  
waar mijn vrouw werkt, een belangrijke leverancier van Brunswick wordt. Kan dit tot  
belangenverstrengeling leiden?

A Ja. Belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling kan zich zeker voordoen in dit  

geval, aangezien het kan lijken alsof u subjectief bent ten opzichte van het bedrijf van uw vrouw. U moet 

een Formulier voor melding van belangenverstrengeling invullen en, indien van toepassing, wordt  

u buiten het besluitvormingsproces gehouden. Hierdoor kunt u een situatie vermijden die uw vermogen 

om goede, objectieve, zakelijke beslissingen te nemen, oneigenlijk beïnvloedt of de schijn daarvan wekt.

V Ik heb een eigen bedrijfje als tijdverdrijf. Kan ik als ik tijdens een werkdag weinig te doen heb dingen 
doen voor mijn eigen bedrijf? En mag ik dan een paar kopieën maken met apparatuur van Brunswick?  

A Nee. Er mogen nooit andere zakelijke activiteiten worden ondernomen tijdens werktijden en er mag  

nooit gebruik worden gemaakt van eigendommen van het bedrijf. Daarnaast mag uw andere werk  

uw vermogen om uw werk bij Brunswick uit te voeren, niet in de weg staan. Ook mag u niet met Brunswick 

concurreren of een verkoper of leverancier zijn van Brunswick. U dient dergelijke externe activiteiten  

altijd te melden voordat ze zich voordoen, en in de jaarlijkse vragenlijst over belangenverstrengeling  

als u die vanwege uw functie moet invullen.
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V Ik wil geschenken sturen naar grote klanten aan het begin van het nieuwe jaar om ze te bedanken  
voor hun zaken. Mag ik een fruitmand sturen van $ 50?

A Dit is waarschijnlijk een redelijk en geschikt relatiegeschenk dat aan de normen van het bedrijf voldoet. 

Behalve als dit klanten in een positie brengt waardoor zij subjectief lijken of onder druk worden  

gezet om bepaalde zakelijke beslissingen te nemen, is dit onregelmatige relatiegeschenk waarschijnlijk  

aanvaardbaar.

V Mag ik een cadeaubon van een verkoper accepteren voor mijn favoriete restaurant?

A Nee. Ongeacht het bedrag staat Brunswick het geven of ontvangen van geschenken in de vorm van  

contant geld of equivalenten daarvan, zoals cadeaubonnen of cheques, niet toe.

V Het bedrijf heeft zojuist een meerjarig miljoenencontract ondertekend met een verkoper die ik heb  
aanbevolen. Om hun komende producten te tonen, heeft de verkoper mijn gezin uitgenodigd  
naar een World Series-wedstrijd, waaronder vliegticket, hotel en diner, waar de verkoper zijn nieuwe 
producten zal presenteren. Mag ik dit accepteren, aangezien de overeenkomst met de verkoper  
is ondertekend?

A De aangeboden geschenken door deze verkoper zijn te groot en niet passend onder deze  

omstandigheden. Dit geschenk kan bedoeld zijn om zakelijke beslissingen oneerlijk te beïnvloeden, of de 

schijn bij anderen wekken van oneerlijke invloed. Daarnaast is het bedrag van het aangeboden geschenk 

te hoog. Dit aanbod moet van tevoren worden besproken met uw manager en het Bureau voor ethiek.  

U krijgt waarschijnlijk te horen dat u dit aanbod, geheel of gedeeltelijk, niet kunt aannemen.  

V Ik zal aanwezig zijn bij een tewaterlating van een boot met een vertegenwoordiger van de kustwacht.  
Ik wil hem graag een shirt of pet met het logo van het bedrijf geven. Is dit aanvaardbaar?

A Ja, dit relatiegeschenk van minieme waarde (minder dan $ 100) mag worden gegeven, zolang het open  

en transparant gebeurt, op de juiste wijze wordt weergegeven in de boeken van het bedrijf en  

aanvaardbaar is volgens de plaatselijke wetgeving. Neem contact op met de Juridische afdeling als  

u wilt weten of u dit geschenk mag geven en hoe het moet worden geregistreerd.  

Aanverwant beleid

Meldcertificaat belangenverstrengeling–Handmatig formulier

Certificaat belangenverstrengeling (E.02.06)

In dienst nemen van familieleden en partners (H.02.04)

Formulier voor het melden van geschenken (E.02.05)

Externe baan (H.02.05)

Anticorruptie en antiomkoping (L.01.03)
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Eerlijke en legale concurrentie (Antitrust)

B runswick concurreert op markten wereldwijd op basis van onze superieure 

goederen, diensten en medewerkers. Wij concurreren nooit door middel van 

onjuiste acties met de bedoeling een ander bedrijf schade toe te brengen, het  

uit een markt te stoten of de voorkomen dat het een markt betreedt.  

Wij streven ernaar om de geldende concurrentiewetgeving van al onze locaties na te leven. Hoewel  

antitrustwetgeving (zoals het bekendstaat in de VS) extreem complex is, is het over het algemeen verboden 

om een overeenkomst te sluiten met een concurrent waardoor concurrentie op onredelijke wijze wordt 

beperkt, waaronder, maar niet beperkt tot de volgende onderwerpen:  

>  prijsstrategie (waaronder betaalvoorwaarden en kortingen)

>  producten en diensten

>  zakelijke praktijken

>  gebieden

>  distributiekanalen

>  klantenlijsten

Illegale afspraken hoeven geen ondertekende contracten te zijn; zij kunnen mondelinge afspraken  

zijn tussen partijen. Dit gedrag kan zowel u als Brunswick serieus in gevaar brengen. Vertrek direct bij  

vergaderingen of informatiebijeenkomsten waarbij concurrenten aanwezig zijn en anticoncurrentiegedrag 

wordt tentoongespreid. Meld gesprekken of gedrag die dit beleid kunnen schenden, en bespreek  

deze onderwerpen niet met een concurrent, wetgevende instelling of externe advocaat zonder dit eerst  

te bespreken met de Juridische afdeling van uw divisie of de Juridische afdeling van het bedrijf. 

	 INSTRUMENTENVAK

Informatie verzamelen over concurrenten

Informatie verzamelen over onze concurrenten—concurrentie-inlichtingen—is een legitieme bedrijfspraktijk  

en helpt ons om op de markt te blijven concurreren. Informatie verkrijgen uit openbare bronnen, zoals  

kranten, internet of openbare archieven, is correct en wordt gestimuleerd, net als het verzamelen van  

niet-vertrouwelijke informatie van klanten, zakelijke partners, tussenpersonen en leveranciers. U mag zich  

echter niet inlaten met illegale activiteiten voor het verkrijgen van concurrentie-informatie, noch mag u  

concurrentie-informatie accepteren, bekendmaken of gebruiken waarvan u weet dat deze is bekendgemaakt 

als schending van een vertrouwelijkheidsovereenkomst tussen een van onze concurrenten en een derde. 

Brunswick verbiedt onjuiste voorstelling van uw identiteit of cruciale feiten, en een overtreding begaan,  

afluisteren, bespioneren, verbergen of hacken om concurrentie-inlichtingen te verkrijgen, of om  

concurrentie-inlichtingen te verzamelen op een andere manier die schending van de wet of de Gedragscode  

zou betekenen.

Voorbeelden van oneerlijke concurrentie

 Twee concurrenten spreken af om een zakelijke partner of leverancier te “boycotten” om  
concurrentievoordeel te krijgen.

 Twee concurrerende bedrijven overleggen en bepalen samen de prijzen die zij zullen vragen aan klanten 
of betalen aan leveranciers.

 Tijdens een informeel telefoongesprek spreken verkoopvertegenwoordigers van twee bedrijven  
af om klanten of een gebied op te delen: “Jij blijft aan jouw kant en wij aan de onze.”

 Een medewerker vraagt vertrouwelijke informatie van een nieuwe medewerker die eerder voor een  
concurrent werkte.
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 Een verkoopvertegenwoordiger maakt onnauwkeurige of misleidende verklaringen over concurrenten  
in een presentatie voor mogelijke klanten.

 Een medewerker hackt het e-mailsysteem van een concurrent om concurrentie-informatie te krijgen.

V&A

V Een vriend van mij werkt voor een concurrent van Brunswick. Hij heeft mij onlangs verteld dat zijn 
bedrijf op twee aanbestedingen van projecten heeft geboden waarop Brunswick ook een bod uitbrengt. 
Hij stelde voor dat als hij een hoog bod deed bij het ene project, Brunswick hetzelfde kon doen bij het 
andere. Dan zouden wij beiden een aanbesteding winnen. Wat moet ik doen?

A U mag nooit het verdelen van klanten of prijzen van aanbestedingen met een concurrent bespreken. 

Afspraken maken met een concurrent waardoor concurrentie wordt beperkt, is een directe schending van 

onze beleidsregels en de wet. Als zich een dergelijke situatie voordoet in een openbare ruimte, moet  

u uw afkeuring van het voorstel heel duidelijk maken. U dient de Juridische afdeling van uw divisie of het 

bedrijf of het Bureau voor ethiek direct op de hoogte te stellen.

V Ik heb gehoord over een bijeenkomst van een concurrent op een vakbeurs. Ik zou er graag naartoe  
willen, maar ik ben bang dat ze me niet zullen toelaten als ze weten dat ik bij Brunswick werk.  
Mag ik ernaartoe als ik mijn identiteit geheimhoud?

A Nee. Het is nooit goed om uw identiteit te verbergen om informatie te krijgen over een concurrent.  

U dient de Juridische afdeling van uw divisie of het bedrijf te raadplegen, voordat u een bijeenkomst van 

een concurrent bijwoont.
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Gelijke arbeidskansen

B runswick waardeert diversiteit. Brunswick tolereert geen discriminatie op de  

werkplek - of het nu gaat om ras, kleur, religie, geslacht, leeftijd, nationale  

herkomst, burgerlijke status, handicap, seksuele oriëntatie, zwangerschap,  

veteranenstatus of een andere status die wordt beschermd door de toepasselijke 

wetgeving. 

Wij bieden gelijke arbeidskansen en nemen arbeidsbeslissingen op basis van verdiensten. Dit is van 

toepassing op alle aspecten van de arbeidsrelatie, waaronder werving, indienstneming, overplaatsingen, 

promoties, opdrachten, training, ontslag, werkomstandigheden, vergoeding en andere arbeidsvoorwaarden. 

Brunswick verbiedt vergelding van personen die te goeder trouw een klacht van discriminatie indienen.

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van schendingen van gelijke arbeidskansen

 Een leidinggevende overweegt twee even getalenteerde medewerkers voor een promotie in zijn afdeling: 
een pasgetrouwde vrouw en een getrouwde man met kinderen. Hij geeft de man de promotie, omdat  
hij denkt dat als de vrouw kinderen krijgt, zij waarschijnlijk lang met verlof zal gaan of haar baan zal  
opzeggen. 

 Een medewerker met een handicap waardoor ze in een rolstoel moet zitten, wordt overgeslagen voor een 
verkooppositie waarbij veelvuldige publieke interactie komt kijken, hoewel zij over uitstekende sociale 
vaardigheden beschikt en uitmuntende prestatiebeoordelingen heeft. De uitleg die geboden wordt, is dat 
iemand die niet in een rolstoel zit, waarschijnlijk een hogere omzet zal halen.

 Een productiemedewerker wordt ontslagen, omdat zijn leidinggevende denkt dat mensen van zijn geloof 
gewelddadig kunnen zijn. 

 Een bedrijf neemt alleen medewerkers van een bepaalde etnische groep in dienst en geeft als uitleg dat 
“mensen van andere rassen geen raakvlakken hebben met ons klantenbestand”.

V&A

V Ik heb gesolliciteerd naar een functie op een afdeling met vijf mannelijke werknemers. De manager 
heeft de functie aan een man gegeven (ik ben een vrouw). Ik heb het gevoel dat ik gediscrimineerd ben. 
Wat kan ik doen?

A Als u denkt dat u gediscrimineerd bent, moet u dit melden aan uw leidinggevende, de Ethics Hotline, uw 

plaatselijke adviseur voor ethiek of via een van de andere opties zoals aangegeven in de Gedragscode. 

Het incident zal direct worden onderzocht, voor zover van toepassing. U zult geen vergelding ondervinden 

voor het te goeder trouw doen van een melding.

V Ik ben een personeelsmanager en ik heb een aantal goede kandidaten met zeer verschillende  
achtergronden. Hoewel zij niet over belangrijke vaardigheden beschikt die andere kandidaten wel  
hebben, wil ik graag een kandidaat in dienst nemen van hetzelfde ras en dezelfde religieuze achtergrond 
als ik. Ik heb het gevoel dat we goed kunnen samenwerken, omdat we dezelfde waarden delen.  
Is er iets verkeerds mee?

A Het is belangrijk om altijd de beste kandidaat aan te nemen voor de functie op basis van verdiensten.  

U dient arbeidsbeslissingen te nemen op basis van ervaring, vaardigheden, kwalificaties en ander  

werkgerelateerde criteria. U mag een dergelijke beslissing niet nemen op basis van de veronderstelling  

dat u beter kunt communiceren met of dezelfde waarden deelt als iemand met dezelfde achtergrond.  

U zult zien dat aanvullende diversiteit—buiten de vereiste vaardigheden—bijdraagt aan uitstekend werk 

door uw team.  
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Aanverwant beleid

Beleid inzake gelijke werknemerskansen en voorkeursbehandeling (H.01.01)

Amerikanen met een handicap (ADA) (H.01.03)

Elektronische communicatie en internetgebruik (E.02.07)

Sociale media (H.01.05)
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Anti-intimidatie

D e volledige waarde van de bijdrage van elke persoon kan alleen worden 

verwezenlijkt als wij elkaar met het respect, vertrouwen en de waardigheid 

behandelen die wij zelf verwachten. Brunswick streeft naar een werkomgeving 

die vrij is van intimidatie door wie dan ook, waaronder leidinggevenden,  

collega’s, verkopers, klanten, cliënten en andere derden. 

Intimidatie op de werkplek kan vele vormen aannemen. Het is ongewenst gedrag—verbaal, fysiek of 

visuee—dat leidt tot een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving. Intimidatie op de werkplek 

kan bestaan uit grappen vertellen, plagen, beledigen, pesten, kwetsend gedrag op de werkplek of grappen 

gericht op een persoon, of het kan plaatsvinden als een arbeidsvoorwaarde gekoppeld is aan ongewenste 

seksuele avances. Brunswick tolereert geen intimidatie, ongeacht of u zich op bedrijfsterrein bevindt of  

bij werkgerelateerde functies buiten werktijden of off-site, zoals feesten of zakenreizen. Dergelijk gedrag is 

strikt verboden, zelfs als het nog geen schending van de wet vormt. 

Als u gedrag heeft gezien, ervaren of ervan weet dat in strijd is met het Intimidatiebeleid van het  

bedrijf, dient u het te melden zoals aangegeven in de Gedragscode of het Intimidatiebeleid. Er zal direct een 

zo vertrouwelijk mogelijk onderzoek worden ingesteld. U zult geen vergelding ondervinden als u te goeder 

trouw een schending meldt of te goeder trouw deelneemt aan een onderzoek. 

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van schendingen van het Intimidatiebeleid

 Met opzet tegen een collega botsen.

 “Slechte” grappen vertellen over geslacht, ras, nationale herkomst of religie.

 Doorsturen of delen van pornografische of aanstootgevende e-mails via de elektronische  
informatiesystemen van het bedrijf.

 Een medewerker dwingen tot omgang of een seksuele relatie door te dreigen met ontslag en andere 
arbeidsgerelateerde vergeldingen.

 Pornografische websites bezoeken op een computer van het bedrijf of op het werk of tijdens  
werkgerelateerde evenementen.

V&A

V Ik werk samen met verschillende leveranciers en heb sterke relaties opgebouwd met hun  
vertegenwoordigers. Een van hen is pas geleden met mij gaan flirten en stuurt mij suggestieve e-mails. 
Ik voel mij er niet bij op mijn gemak, maar weet niet zeker wat ik moet doen, aangezien de  
vertegenwoordiger van de leverancier niet voor Brunswick werkt. Wat moet ik doen?

A Hoewel de vertegenwoordiger geen medewerker is, moet u de situatie melden. Brunswick eist een 

werkomgeving die vrij is van intimidatie, zelfs van derden die geen medewerkers zijn. Intimidatie kan 

bestaan uit e-mails van en ongewenst flirten door een niet-medewerker, waardoor een vijandige,  

intimiderende en oncomfortabele werkomgeving wordt gecreëerd. Brunswick neemt alle meldingen van 

intimidatie serieus en zal een gepast onderzoek instellen.
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V Als onderdeel van mijn geloof draag ik altijd een hoofddoek op het werk. Eerst waren mijn collega’s 
nieuwsgierig en vroegen ze mij naar mijn geloof, maar sinds kort maken ze grappen over me en zeggen 
ze dat mijn geloof “stom” is. Wat kan ik daaraan doen?

A U dient deze voorvallen direct te melden volgens de procedures zoals aangegeven in het Intimidatiebeleid 

of de Gedragscode. Intimidatie kan volgens onze beleidsregels ook plagen en beledigingen omvatten  

vanwege het geloof van een individu. Als u te goeder trouw een melding doet, zult u geen vergelding 

ondervinden, en kan het bedrijf de kwestie snel oplossen.

V Ik vertel veel grappen tijdens het werk. Een van mijn collega’s vertelde mij dat zij vindt dat sommige 
grappen beledigend zijn, maar ik denk dat zij overspannen reageert. Als ik mijn andere collega’s ernaar 
vraag, zeggen ze mij dat de grappen hen niet deren. Ik heb toch niet de Gedragscode overtreden?

A U moet er altijd voor zorgen dat uw gedrag niet ongewenst is en dat u geen intimiderende, vijandige 

of onaangename werkomgeving creëert voor andere collega’s. Zelfs als uw collega’s zich niet beledigd 

voelen, heeft in ieder geval een van hen gezegd dat zij het wel is. U moet stoppen met het vertellen van 

grappen die een vijandige omgeving creëren voor haar of voor andere collega’s.

V Mijn leidinggevende heeft op Facebook racistische opmerkingen gemaakt over mijn collega’s. Is dit 
intimidatie volgens onze beleidsregels?

A Het creëren van een vijandige werkomgeving op basis van ras is verboden volgens onze beleidsregels, 

zelfs als dergelijk gedrag plaatsvindt via sociale media. U moet uw leidinggevende dit vertellen, contact 

opnemen met het Bureau voor ethiek of op een andere manier melding doen zoals aangegeven in  

de Gedragscode.  

Aanverwant beleid

Intimidatie (H.01.02)

Elektronische communicatie en internetgebruik (E.02.07)

Sociale media (H.01.05)
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Gezondheid, veiligheid en milieu

B runswick vindt dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van 

medewerkers belangrijk is voor verdergaand succes. Brunswick streeft  

ernaar om zodanig producten en ervaringen te bieden dat de impact van  

het bedrijf op het milieu wordt geminimaliseerd en voor de duurzaamheid van  

de zakelijke activiteiten wordt gezorgd.  

Wij stimuleren de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers op actieve wijze met  

beleidsregels en programma’s die mensen helpen om zichzelf en hun collega’s te beschermen. Wij moeten 

ons allemaal houden aan veilige werkprocedures en actief werken aan het voorkomen van ongelukken.  

Als u zich bewust wordt van een bedreiging van de veiligheid van een teamlid of een derde gerelateerd  

aan ons bedrijf, dient dit te worden gemeld via plaatselijk management of in overeenstemming met  

de meldingsprocedure in de Gedragscode. Daarnaast moet u ziektes of verwondingen op de werkplek direct 

melden in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen.

Onthoud dat veiligheid altijd vooropstaat. Tijdens het werk mag niemand onder de invloed zijn van 

drugs, alcohol of andere stoffen die ons vermogen om veilig en effectief te werken in gevaar brengen.  

Brunswick verbiedt medewerkers om drugs of alcohol, waaronder marihuana, te gebruiken, te bezitten, over 

te dragen, te verkopen, uit te delen, te produceren of op andere wijze onder invloed ervan te zijn tijdens  

het uitvoeren van werkzaamheden voor het bedrijf op of buiten het terrein van het bedrijf of tijdens het  

bedienen van een voertuig of apparatuur van het bedrijf.

Brunswick verbiedt geweld of de dreiging van geweld op de werkplek. Medewerkers die betrokken zijn 

bij dergelijk gedrag zullen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag. 

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van ongepast gedrag met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu

 Medewerkers weigeren om de vereiste gehoorbescherming te dragen in een fabriek waar zware  
machines staan die veel lawaai maken.

 Een fabrieksmanager probeert geld te besparen voor het bedrijf door besmet afval op een braak stuk 
grond naast de fabriek te gooien, in plaats van het te verwijderen in overeenstemming met de  
toepasselijke wetgeving en de beleidsregels van het bedrijf. 

 Om de productie te vergroten, verwijdert een productiemedewerker de beveiligingskap van een  
machine, zodat deze niet aangepast hoeft te worden.

V&A

V Ik zag dat een beveiligingskap van een machine kapot is. Het kost tijd om deze te repareren en we  
hebben een strak productieschema. Wat moet ik doen?

A Als een kap op een machine die u bedient, kapot is, dient dit direct te worden gemeld en mag de  

machine niet worden gebruikt totdat corrigerende actie is uitgevoerd om de kap te repareren. Iedereen  

is verantwoordelijk voor een veilige omgeving. De veiligheid van medewerkers is een prioriteit van  

Brunswick.
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V Ik verdenk een collega ervan dat hij vaak onder invloed op het werk komt en zelfs drinkt tijdens het 
werk. Ik maak mij zorgen over haar gezondheid en veiligheid. Wat kan ik doen?

A U dient direct uw leidinggevende te raadplegen die de juiste stappen zal nemen om het kwestie  

aan te pakken. Onthoud dat veiligheid vooropstaat, voor u en uw collega’s.

V Ik weet niet zeker wat ik moet doen met ongebruikte verf en chemicaliën die aanwezig zijn in de  
fabriek. Moet ik ze weggooien?

A Nee, u moet uw plaatselijke vertegenwoordiger voor milieu, gezondheid en veiligheid raadplegen voor 

informatie over het veilig verwijderen van ongebruikte verf en chemicaliën.

Aanverwant beleid

Drugs- en alcoholvrije werkplek (H.05.01)

Veiligheid op het werk (H.05.03)

Preventie van geweld op het werk (H.05.04)
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Vertrouwelijke informatie en gegevensbeveiliging

Vertrouwelijke informatie omvat informatie over het bedrijf, de activiteiten,  

medewerkers, klanten, zakelijke partners, productstrategieën en  

handelsgeheimen van Brunswick. Het beschermen van de vertrouwelijke informatie  

van het bedrijf is de verantwoordelijkheid van iedereen. Vertrouwelijke informatie  

omvat alle informatie die niet bekend is bij buitenstaanders die van waarde  

is voor Brunswick of waarvan de vroegtijdige bekendmaking concurrenten kan 

helpen of schadelijk kan zijn voor het bedrijf.

Vertrouwelijke informatie omvat ook persoonlijke informatie over medewerkers, zakelijke partners en 

klanten, waaronder persoonlijk identificeerbare gezondheids–, financiële of andere informatie die het bedrijf 

legaal mag houden. Brunswick streeft naar het behoud van de privacy en veiligheid van alle persoonlijke 

informatie en gaat er in overeenstemming met de geldende privacywetten mee om. Wij mogen persoonlijke 

informatie alleen voor legitieme zakelijke doelen verzamelen, gebruiken en verwerken, we moeten de toegang 

van degenen die een legitiem zakelijk doel hebben om de informatie te gebruiken, beperken, en we moeten 

voorkomen dat de informatie zonder toestemming wordt bekendgemaakt. Wij staan geen bekendmaking  

aan derden toe behalve voor zover toegestaan door onze beleidsregels.

Zorg ervoor dat alle betreffende veiligheidsprocedures en voorzorgsmaatregelen worden toegepast 

tijdens het omgaan met vertrouwelijke informatie. Wees voorzichtig en bedachtzaam met het delen van 

schriftelijke vertrouwelijke informatie—waaronder e-mails—en gedurende privégesprekken. Houd rekening 

met uw omgeving als u een gesprek voert via de mobiele telefoon of in een openbare ruimte. Uw verplichting 

om de privacy en veiligheid van vertrouwelijke informatie te bewaren, blijft ook bestaan als de arbeidsrelatie 

is beëindigd. 

Bewaar of verwijder vertrouwelijke gegevens in overeenstemming met gegevensbeheer– en  

gegevensbeveiligingsbeleid. Bepaalde gegevens die betrekking hebben op rechtszaken, audits of onderzoeken,  

moeten misschien langer dan normaal worden bewaard. Houd u aan de wettelijke bewaarrichtlijnen om  

ervoor te zorgen dat u geen belangrijke informatie vernietigt of kwijtraakt. 

	 INSTRUMENTENVAK

Ons merk beschermen  

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het behouden en opbouwen van het grootste middel van Brunswick: 

ons merk. Wij hebben allemaal de verplichting om de handelsmerken, auteursrechten, octrooien en ander 

intellectueel eigendom van Brunswick sterker te maken en te beschermen. Onze logo’s en onze naam  

zijn voorbeelden van wereldwijd herkende handelsmerken die niet misbruikt mogen worden. Raadpleeg eerst 

de Juridische afdeling voordat u een logo of promotioneel of ander materiaal van Brunswick gebruikt.  

Het gebruik van divisielogo’s moet vooraf worden goedgekeurd door de marketingafdeling van die divisie.

Daarnaast kunt u soms materiaal creëren of processen ontwikkelen tijdens uw werk en deze  

uitvindingen behoren aan Brunswick. Dit intellectuele eigendom is een van de waardevolste middelen van 

Brunswick. Als u bij Brunswick vertrekt, moet u al het intellectuele eigendom en andere werkproducten  

teruggeven die u in uw bezit heeft, waaronder kopieën. Sta nooit toe dat intellectueel eigendom wordt  

gebruikt door of gedeeld met mensen buiten het bedrijf zonder de juiste wettelijke documenten.
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Voorbeelden van vertrouwelijke informatie

 Schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tussen Brunswick en medewerkers, tussenpersonen,  
strategische partners en/of andere derden.

 Intellectueel eigendom, zoals handelsmerken, octrooien, auteursrechten en handelsgeheimen  
in het bezit van het bedrijf.

 Marketingplannen.

 Prijsinformatie.

 Technische specificaties.

 Persoonlijke informatie van medewerkers, zoals thuisadressen, telefoonnummers, burgerservicenummers, 
bankrekeningnummers of informatie over uitkeringen.

 Persoonlijke of financiële informatie van de klant.

 Financiële informatie van het bedrijf (bijv. factuurregisters, loongegevens, financiële overzichten,  
overzichten van te betalen rekeningen, lijsten van verkopers, prijs– en kosteninformatie enz.).

 Financiële en andere zakelijke informatie over mogelijke overnames en/of nieuwe productlanceringen.

 Tekeningen voor huidige of mogelijke nieuwe producten.

 Klantenlijsten en overeenkomsten, gegevens over marktaandelen en leveranciersovereenkomsten,  
strategische plannen enz.

Voorbeelden van juiste bescherming van vertrouwelijke informatie

 Een productontwerp– en ingenieursmedewerker zorgt ervoor dat hij gevoelige producttekeningen  
in een afgesloten lade legt voordat hij gaat lunchen.

 Een boekhouder zet altijd de wachtwoordbescherming op zijn computer aan voordat hij het  
kantoor verlaat.

 Een personeelsmanager bewaart gevoelige personeelsinformatie in een afgesloten kast.

 Een acquisitiemedewerker vraagt altijd om een ondertekende vertrouwelijkheidsverklaring van een  
mogelijke zakelijke partner alvorens vertrouwelijke informatie over Brunswick te geven.

Voorbeelden van onjuiste bescherming van vertrouwelijke informatie

 De nicht van een medewerker is haar eigen bedrijf aan het opzetten en vraagt om een lijst van klanten en 
collega’s, zodat zij zakelijk contact met ze op kan nemen. De medewerker voldoet aan dat verzoek.

 Een ingenieur verkoopt informatie aan een concurrent over een eigen metaalsmelttechnologie die het 
bedrijf heeft ontwikkeld.

 Een marketingmanager is enthousiast over een nieuw bootconcept en vertelt details aan zijn familie  
en vrienden voordat het is bekendgemaakt. 

V&A

V Ik heb een telefoontje van iemand van Personeelszaken van een ander bedrijf gekregen. Zij werkt aan 
een benchmarking-project en wil van al mijn medewerkers de startdatums, functies en basissalarissen 
weten. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen.

A Informatie over onze medewerkers is vertrouwelijk en mag alleen gegeven worden aan degenen die  

bevoegd zijn om deze informatie te hebben. Geef dit soort informatie nooit behalve als u zeker weet dat 

het gepast is. Vraag in deze situatie ondersteuning van Personeelszaken en het Bureau voor privacy.
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V Ik reis vaak voor mijn werk en neem mijn laptop overal mee naartoe. Ik ben bij een klant op bezoek  
en na een dag vol vergaderingen nodigt de klant mij uit om mee te gaan eten. Moet ik mijn laptop  
meenemen naar het restaurant of moet ik hem in de achterbak van mijn huurauto leggen?

A U moet de laptop in uw tas meenemen naar het restaurant om maximale gegevensbeveiliging te  

verzekeren. Zelfs als u de achterbak van de auto op slot heeft gedaan, kan iemand inbreken en de laptop 

of de auto zelf stelen. Wees proactief en let op vertrouwelijke informatie door uw laptop zelf in de  

gaten te houden.

V Ik heb een nieuw bootontwerp gemaakt voor Brunswick dat nooit is gebruikt. Ik ga weg bij het bedrijf 
om mijn eigen bedrijf te beginnen. Kan ik dat ontwerp gebruiken?

A Nee. De ontwerpen die u heeft gemaakt toen u bij het bedrijf werkte, zijn “intellectueel eigendom”  

van het bedrijf. Als u bij Brunswick weggaat, moet u al het intellectuele eigendom van Brunswick  

teruggeven. Het bewaren of gebruiken van dergelijk eigendom zonder goedkeuring vooraf kan schending 

zijn van wetten betreffende auteursrecht en de Gedragscode.

V Ik ben een nieuwe vertegenwoordiger van Brunswick. Ik heb een lijst met nieuwe productkosten  
en de voorkeursprijzen van klanten voor klanten van mijn vroegere werkgever en ik denk dat dit nuttig 
kan zijn voor mijn werkzaamheden bij Brunswick. Is dit een probleem?

A Ja. Brunswick respecteert de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van onze concurrenten. Net  

zoals wij onze eigen gevoelige informatie beschermen, moeten wij dergelijke informatie van concurrenten, 

klanten en zakelijke partners ook beschermen.  

V Ik heb een document met de salarissen van verschillende andere medewerkers op mijn afdeling  
gevonden. Mag ik dat met anderen delen?

A Nee. U heeft geen zakelijke reden om deze persoonlijke informatie over andere medewerkers in uw bezit te  

hebben. U dient het document onmiddellijk terug te geven aan Personeelszaken of, indien van toepassing, 

het te vernietigen zoals wordt aangegeven in ons gegevensbeheer- en gegevensbeveiligingsbeleid.

V Ik heb een e-mail van mijn vriend ontvangen die bij een concurrent van Brunswick werkt. Zijn e-mail 
bevatte een bijlage met daarin de promotionele strategieën van zijn bedrijf en het was aangemerkt als 
“vertrouwelijk”. Ik weet dat hij mij de e-mail per ongeluk heeft gestuurd, maar nu ik de informatie heb, 
mag ik hem gebruiken?

A Nee. Uw vriend heeft deze informatie per ongeluk verstuurd en er staat duidelijk vertrouwelijk op. U mag 

deze daarom niet gebruiken en u moet de informatie terugsturen of direct vernietigen. 

Aanverwant beleid

Privacy van beschermde gezondheidsinformatie (H.04.13)

Beleid inzake indeling van gecontroleerde gegevens (P.01.02)

Gegevensbeheer (L.03.01) 

Richtlijnen inzake bedrijfsidentiteit (communicatie/Brunswick-sjablonen en  

stijlgidsen/bedrijfsidentiteit)
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Elektronische informatiesystemen

E lektronische informatietechnologie speelt een cruciale rol in hoe wij  

zakendoen. De elektronische informatiesystemen, waaronder internet,  

e-mail, telefoons, faxmachines, voicemail, mobiele apparaten en instant messaging,  

worden aangeboden om u te helpen uw werk uit te voeren en moeten dus  

primair worden gebruikt voor zakelijke doeleinden. Gebruik voor persoonlijke 

doeleinden is alleen toegestaan binnen redelijke limieten en persoonlijk gebruik 

mag nooit uw taken belemmeren.

De elektronische informatiesystemen van Brunswick zijn eigendom van het bedrijf en alle berichten  

die erop worden samengesteld, verzonden of ontvangen, zijn ook eigendom van het bedrijf. Het bedrijf 

behoudt zich het recht voor om te controleren of de elektronische systemen worden gebruikt voor zaken 

of voor privégebruik en om content, berichten of bestanden te blokkeren of te onderscheppen voor zover 

toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dergelijke controles worden uitgevoerd om interne onderzoeken 

te doen, de wettelijke rechten van Brunswick te beschermen en te zorgen voor naleving van onze beleidsregels  

en de toepasselijke wetgeving. Het beleid en de principes van Brunswick zoals aangegeven in de Gedragscode 

zijn evenzeer van toepassing op het gebruik van de elektronische informatiesystemen van het bedrijf en  

of dat gebruik voor zakelijke of persoonlijke doeleinden is. Onthoud dat elektronische berichten—waaronder  

e-mail, instant messages en sms’jes—met dezelfde zorg en professionaliteit moeten worden samengesteld  

als andere brieven en correspondentie van Brunswick.

Als u sociale media gebruikt voor het plaatsen van informatie, aangaan van discussies of anderszins 

communiceren over het bedrijf, via de systemen van het bedrijf of anderszins, moet u uw arbeidsrelatie met 

het bedrijf duidelijk kenbaar maken. Daarnaast mag de informatie die namens Brunswick geplaatst wordt,  

alleen eerlijke en substantiële feiten bevatten. U mag uzelf of Brunswick nooit anders voorstellen. 

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van onjuist gebruik van de elektronische informatiesystemen van het bedrijf

 Een medewerker stuurt zijn vriend buiten het bedrijf een grap die beledigend is voor een religieuze groep.

 Een medewerker gebruikt zijn bedrijfscomputer om naar pornografisch materiaal te bekijken.

 Een marketingmanager stuurt vertrouwelijke ontwikkelingsinformatie over een nieuw product buiten  
het bedrijf zonder de juiste goedkeuring.

 Een analist gebruikt de informatiesystemen van het bedrijf veelvuldig voor persoonlijke doeleinden,  
zoals het vaak versturen van e-mails via zijn zakelijke computer voor het promoten van zijn eigen bedrijf 
aan huis.

 Een medewerker gebruikt sociale media om racistische uitlatingen te doen over zijn collega’s.

 Een medewerker plaatst anonieme opmerkingen die een product van Brunswick aanprijzen zonder  
aan te geven dat hij voor Brunswick werkt.
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V&A

V Een teamlid heeft mij een e-mail gestuurd met vooroordelen en beledigingen over mannen. Ik wil de 
e-mail naar een vriend buiten het bedrijf sturen waarvan ik weet dat die het leuk zal vinden. Mag ik hem 
doorsturen naar een vriend die hier niet werkt? 

A Nee. U mag nooit de elektronische informatiesystemen van Brunswick gebruiken om mogelijk beledigend 

materiaal naar iemand binnen of buiten Brunswick te sturen. Het versturen van dergelijk materiaal  

kan een schending vormen van het Intimidatiebeleid, de Gedragscode en de wet. U dient de e-mail direct 

te verwijderen en de IT-afdeling op de hoogte te stellen van de ontvangst ervan.

V Ik schrijf een blog en ik wil over de fantastische producten van Brunswick vertellen. Is dat acceptabel?

A Als u over de producten van het Bedrijf wilt schrijven, moet u heel duidelijk maken dat u een medewerker 

van Brunswick bent en moet u er zeker van zijn dat u alleen eerlijke en onderbouwde feiten over  

onze producten plaatst..

Aanverwant beleid

Elektronische communicatie en internetgebruik (E.02.07)

Sociale media (H.01.05)

Onderzoeken van de werkplek (H.05.05)
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Bescherming van bedrijfsmiddelen

Onze faciliteiten, apparatuur, materiaal, eigendom, technologie, informatie  

en merk zijn verkregen door het harde werken van veel mensen. Wij  

zijn het elkaar, onze klanten, aandeelhouders en zakelijke partners verplicht  

om het eigendom van Brunswick te beschermen tegen diefstal, verlies,  

verkwisting of schade.  

Bescherm de bedrijfsmiddelen van Brunswick en gebruik ze zoals ze bedoeld zijn. Gebruik geen 

middelen van het bedrijf voor uw persoonlijke gewin of voor het gewin van iemand anders dan het bedrijf. 

Gebruik geen computers of apparatuur van het bedrijf voor illegale of onethische activiteiten, zoals  

gokken of pornografie. Diefstal van middelen van het bedrijf kan niet alleen leiden tot ontslag, maar ook tot 

criminele vervolging. Onjuist of illegaal gebruik van eigendom van Brunswick schaadt ons allemaal.

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen

 Geld of producten van het bedrijf.

 Tijd van de medewerker op het werk.

 Computersystemen en software.

 Telefoons.

 Fotokopieerapparaten.

 Bedrijfsvoertuigen.

 Handelsmerken van het bedrijf.

V&A

V Ik heb een klein bedrijf in het ontwerpen van trouwkaarten en ik ben de uitnodigingen voor een  
collega aan het maken. Mag ik mijn bedrijfscomputer hiervoor gebruiken als het maar een  
paar dagen duurt?

A Nee. Dit is meer dan het incidentele persoonlijke gebruik dat is toegestaan onder het beleid van  

Brunswick.

V Mijn manager heeft mij gevraagd om zijn persoonlijke zaken af te handelen tijdens werktijd voor  
het bedrijf, zoals zijn stoomde kleding ophalen en winkelen voor persoonlijke cadeaus.  
Is dit een probleem?

A Ja. Uw manager maakt misbruik van uw werktijd, dat een middel van het bedrijf is. U dient het voorval  

te melden zoals aangegeven in de Gedragscode, zodat het kan worden opgelost.

Aanverwant beleid

Elektronische communicatie en internetgebruik (E.02.07)

Sociale media (H.01.05)
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Politieke activiteiten

B runswick respecteert uw recht op deelname aan politieke activiteiten  

namens uzelf of namens een zaak of kandidaat waaraan u belang hecht, 

maar vraagt dat u zich niet tijdens werktijd met politieke activiteiten bezighoudt.  

“Politieke activiteiten” zijn, voor het doel van dit beleid, activiteiten waarbij 

geen direct verband bestaat met een specifiek vastgestelde arbeidsreden.   

U mag de naam, bezittingen of andere middelen van Brunswick niet gebruiken ter ondersteuning van 

uw persoonlijke politieke activiteiten en u dient voorzichtig te zijn als u uw eigen politieke meningen met 

externe zakelijke contacten bespreekt. Medewerkers worden niet door het bedrijf vergoed voor persoonlijke 

politieke bijdragen en de werknemersvergoeding wordt niet hoger of anderszins aangepast om de gedane 

politieke bijdrage weer te geven. U wordt gestimuleerd om deel te nemen aan burgerlijke en politieke  

activiteiten zolang dergelijke activiteiten in uw eigen tijd plaatsvinden, voor uw eigen rekening zijn en niet  

in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. U mag niet suggereren of impliceren dat uw bijdrage van tijd, 

middelen en geld afkomstig is van Brunswick. U zult nooit worden voorgetrokken of gestraft voor het doen  

of niet doen van een persoonlijke bijdrage.

	 INSTRUMENTENVAK

Voorbeelden van onjuiste politieke activiteiten op het werk

 Een manager vraagt medewerkers van zijn afdeling om kaartjes te kopen voor een politieke  
geldinzamelingsactie voor een kandidaat die wordt ondersteund door een grote klant.

 Op de parkeerplaats van het bedrijf verspreidt een medewerker na het werk flyers voor een kandidaat 
voor een politieke ambt die meedoet aan de verkiezingen.

 Een manager stuurt een e-mail vanaf de computer in zijn kantoor naar zijn collega’s om hen te  
vragen om te stemmen voor een kandidaat die hij steunt.

V&A

V Een vriend stelt zich beschikbaar voor een politieke functie en ik wil hem graag helpen om campagne  
te voeren. Is dit toegestaan?

A Ja. Uw persoonlijke politieke activiteiten zijn uw zaken. Zorg er alleen voor dat u geen bedrijfsmiddelen 

gebruikt, zoals werktijd, e-mail of de bedrijfsnaam voor de campagne

V Mijn vrouw doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Mag ik de computers en fotokopieerapparaten 
van Brunswick gebruiken voor het maken van pamfletten en posters?

A Nee. U mag geen middelen van het bedrijf gebruiken ter ondersteuning van persoonlijke politieke activiteiten.

V Mijn manager praat veel over zijn politieke voorkeur, die echter heel anders is dan die van mij. Soms 
maakt hij zelfs opmerkingen over het ras, de religie of de nationale oorsprong van kandidaten  
die ik kwetsend vind. Kan hij mijn promoties of loonsverhogingen tegenhouden of mij zelfs ontslaan, 
omdat ik een andere politiek partij aanhang?

A Nee. Uw manager kan u niet straffen, omdat u een andere politieke mening bent toegedaan. Als zijn gedrag  

een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving creëert volgens het Intimidatiebeleid van het 

bedrijf, bent u bovendien verplicht om dit te melden voor verder onderzoek, zoals van toepassing.

Aanverwant beleid

Intimidatie (H.01.02)
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MELDINGSPROCEDURES
Als u weet dat de Gedragscode of het beleid van Brunswick wordt geschonden, moet u dit direct melden via 

een van de volgende methodes. Meldingen kunnen anoniem zijn en tolken zijn beschikbaar via de gratis  

Ethics Line. Meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld voor zover overeenkomstig met het uitvoeren 

van een eerlijk en zorgvuldig onderzoek.  

 Vertel het uw leidinggevende;

 Neem contact op met een Adviseur voor ethiek op uw locatie (persoonlijk, telefonisch, per brief  
of per e-mail);

 Bel de Amerikaanse gratis Ethics Line (877.684.5252) of een internationale gratis Ethics Line  
(nummers staan vermeld aan het einde van de Gedragscode);

 Via internet: www.bcethics.com 
–of– 
Via internet voor medewerkers in de EU: https://bcethicseu.alertline.com ;

 Neem contact op met het Bureau voor ethiek (persoonlijk, per post (1 N. Field Court, Lake Forest, IL  
60045), telefonisch (847.735.4318), per e-mail (ethics.advisory@brunswick.com) of per fax  
(847.735.4388); of

 Stuur een brief naar de Algemene Raad (General Counsel) van het bedrijf.

De Ethics Line wordt bemand door een extern bedrijf en is 24 uur per dag, zeven dagen per week  

beschikbaar. U mag als u dat wilt anoniem melding doen, hoewel anonimiteit ons vermogen om uw kwesties 

effectief te onderzoeken, kan beperken. Brunswick zal meldingen direct onderzoeken en de juiste actie  

ondernemen. We zijn allemaal verplicht om onderzoeken uit te voeren en informatie open en eerlijk te delen. 

Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om u op de hoogte te stellen als het onderzoek is afgerond.

NULTOLERANTIEBELEID VOOR VERGELDING
Als u te goeder trouw een melding doet, volgens een van de methodes beschreven in de Gedragscode, zult  

u daarvoor geen vergelding ondervinden. Een medewerker die zich vergeldt vanwege een dergelijke melding 

of die een onderzoek belemmert gebaseerd op een dergelijke melding, zal onderworpen worden aan  

disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag. Als u denkt dat iemand zich tegenover u vergeldt, dient u dit 

direct te melden aan de hand van een van de bovengenoemde methodes.

Het is een schending van de Gedragscode om bewust iemand vals te beschuldigen, te liegen tegen 

een onderzoeker of te weigeren om mee te werken aan een onderzoek. “Te goeder trouw” een melding doen 

betekent niet dat u gelijk heeft als u een probleem meldt; het betekent alleen dat u een goede basis heeft 

voor uw overtuiging dat een schending heeft of misschien heeft plaatsgevonden en dat u eerlijk bent als  

u uw melding doet. 
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	 INSTRUMENTENVAK

V&A

V Zal mijn loopbaan schade ondervinden als ik een melding doe?

A Nee. Het management van Brunswick streeft naar een open omgeving waarin ethiek en nalevingskwes-

ties te goeder trouw gemeld kunnen worden zonder negatieve gevolgen voor de melder door de melding. 

Brunswick zal op alle gemelde gevallen van vergelding reageren en snel corrigerende actie ondernemen. 

Vergelding door een medewerker wordt niet getolereerd.

V Ik heb een situatie opgemerkt die volgens mij de Gedragscode schendt. Moet ik dit melden zelfs als  
ik niet zeker weet of er een probleem is?

A Ja, u bent verantwoordelijk voor het direct melden van mogelijke schendingen van de Gedragscode.  

Uw melding zal serieus worden genomen en op de juiste manier worden onderzocht. Het is beter om 

een vermoeden te melden dat niet waar blijkt te zijn, dan om een mogelijke schending van de wet of de 

Gedragscode te negeren.

V Wat gebeurt er als iemand te kwader trouw een melding doet om mij in de problemen te brengen?

A Alle onderzoeken worden professioneel uitgevoerd en zijn objectief. Het met opzet een melding doen  

“te kwader trouw” is een serieuze overtreding en kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met 

ontslag.

Aanverwant beleid

Procedure voor het verwerken van boekhoudkundige en financiële klachten (E.02.01)

Klokkenluidersbeleid (E.02.03)

Intimidatiebeleid (H.01.02) 
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Bevestiging:   

Uw persoonlijke inzet om de juiste keuze te maken

Ik erken dat ik de informatie in de Gedragscode van Brunswick heb gelezen  
en ermee instem om te handelen volgens de Gedragscode en andere beleidsregels 
van Brunswick.

Naam medewerker Datum

Handtekening medewerker Datum
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia Optus 1.800.551.155 800.556.2803

 Telstra 1.800.881.01 1 

Belgium  0.800.100.10 888.507.5629

Brazil  0800.890.0288 888.649.901 1 
     or 
  0800.8888.288

Canada  —— 877.684.5252

China Beijing 108.888 888.649.9014 
 vicinity

 Shanghai 108.1 1 
 vicinity

Denmark  8001.0010 888.649.9026

France  0800.99.001 1 888.649.9047 
     or 
  0805.701.288

Germany  0.800.2255.288 888.649.9048

Hong Kong Hong Kong 800.96.1 1 1 1 888.649.9054 
 Telephone

 New World 800.93.2266 
 Telephone

Hungary  06.800.01 1 1 1 888.649.9057

Italy  800.172.444 888.649.9058

Japan KDDI 00.539.1 1 1 888.649.9059

 NTT 0034.81 1.001

 Softbank 00.663.51 1 1 
 Telecom

Korea DACOM 0030.91 1 888.649.9062

 DACOM US 550.2872 
 Military

 Korea 0072.91 1 
 Telecom

 Korea 550.4663 
 Telecom 
 US Military

 ONSE 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico  01.800.288.2872 888.802.9416

 Alternative 01.800.462.4240

 Por Cobrar 01.800.1 12.2020 
 Espanol

Nertherlands 0800.022.91 1 1 888.802.9418

New Zealand 000.91 1 800.721.0942

Norway  800.190.1 1 888.802.9432

Poland  —— 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal  800.800.128 800.569.9578

Russia  8^10.800.1 10.101 1 888.802.9441

 Moscow 363.2400

 Outside 8^495.363.2400 
 Moscow

 St. 363.2400 
 Petersburg

 Outside St. 8^812.363.2400 
 Petersburg

Singapore Sing Tel 800.01 1 1.1 1 1 888.802.9451

 StarHub 80.0001.0001

Sweden  020.799.1 1 1 888.802.9454

Switzerland  0.800.89001 1 888.802.9458

Thailand  1.800.0001.33 888.802.9459 
     or 
  001.999.1 1 1.1 1

United BT 0800.89.001 1 800.569.9578
Kingdom C&W 0500.89.001 1

United  —— 877.684.5252 
States




