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BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS

HEINEKEN is uitgegroeid tot ’s werelds meest internationale brouwer
en het Heineken® merk tot het meest iconische biermerk ter wereld.
Wij hebben de ambitie om een op groei gerichte strategie te blijven
volgen. Om ervoor te zorgen dat die groei duurzaam is, moet duidelijk
zijn hoe wij zaken doen en dat wij al sinds jaar en dag handelen naar
de volgende waarden: Plezier, Respect en Passie. Deze waarden helpen
ons bij onze dagelijkse werkzaamheden en geven richting aan de wijze
waarop we zaken doen. Ze vormen de kern van onze Gedragscode.
In deze Code en de daarbij behorende policies staat beschreven wat wij van al onze medewerkers
verwachten, zowel individueel als in teamverband, ongeacht waar ter wereld en op welk niveau ze
werkzaam zijn.
Wij zijn een prestatiegerichte onderneming. We hebben passie voor ons bedrijf en zijn gedreven
om onze doelstellingen te bereiken. Dit houdt in dat we dag in dag uit de kansen benutten die zich
voordoen en we ons door eerlijkheid en integriteit, met inachtneming van de wet en deze Code, verder
ontwikkelen.
Deze Code is er voor al onze medewerkers en stelt hen in staat om de uitdagingen van alledag te
herkennen en vol vertrouwen tegemoet te treden. Naleving is een integraal onderdeel van de wijze
waarop wij zaken doen. Het succes van deze Code is afhankelijk van jouw inzet: jouw inzet om je deze
Code eigen te maken, om mogelijke dilemma’s te bespreken met je collega’s, manager, bedrijfsjurist of
vertrouwenspersoon, om transparant te zijn en om mogelijke overtredingen van deze Code aan de orde
te stellen.
HEINEKEN is een geweldig bedrijf. Onze expertise en passie gecombineerd met het nemen van
verantwoordelijkheid voor onze waarden en deze Code, maakt de weg vrij voor toekomstig succes.
Amsterdam, 1 januari 2013

Jean-François van Boxmeer
Voorzitter van de Raad van
Bestuur/CEO
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René Hooft Graafland
Lid van de Raad van Bestuur/CFO
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ONZE KERNWAARDEN:
PLEZIER, RESPECT EN PASSIE
Onze kernwaarden laten zien waar we voor staan als bedrijf, als business
partner en als werkgever. Ze inspireren ons en worden uitgedragen
door onze medewerkers op elk niveau, in elke functie en overal waar wij
zakendoen. Sinds jaar en dag zijn onze kernwaarden:

Plezier

Respect

Passie

HEINEKEN maakt het leven
aangenamer. Door de
verantwoorde wijze waarop we
onze producten promoten en via
sponsoring van evenementen
die onze consumenten belangrijk
vinden, veraangenamen wij het
leven van onze consumenten.
Onze bedrijfscultuur straalt dit ook
uit: onze medewerkers houden
ervan om te werken voor een
bedrijf met ons erfgoed, met
merken van wereldklasse en met
gepassioneerde collega’s.

Wij onderhouden nauwe
banden met de samenlevingen
in landen waarin we als bedrijf
actief zijn. Dit houdt in dat we
uiterst respectvol omgaan met
mens en milieu. We erkennen
de fundamentele waardigheid
van de mens en de Universele
Verklaring van de Rechten van
de Mens waarin dit is vastgelegd.
We respecteren de lokale wet- en
regelgeving. Ook putten we kracht
uit de verschillen tussen mensen
en culturen. We hebben een hoog
ontwikkeld beleid ten aanzien
van alcohol, maatschappij en
milieu dat is gestoeld op ons
verantwoordelijkheidsgevoel voor
de omgeving waarin we actief
zijn.

Bij HEINEKEN heeft kwaliteit
altijd al voorop gestaan.
Deze toewijding komt naar
voren in alles wat we doen,
van het uitbreiden van onze
merkenportfolio tot innovaties
waarmee we onze klanten en
consumenten enthousiast weten
te maken. Dit is ook de reden
waarom we investeren in onze
mensen, in technologie en de
doorlopende verbetering van onze
organisatie en activiteiten.

wij maken het leven
aangenamer
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voor mens, samenleving
en milieu

voor kwaliteit

WAT IS DE HEINEKEN GEDRAGSCODE?

De HEINEKEN Gedragscode (de
“Code”) bevat de basisbeginselen waaraan
iedere medewerker zich tijdens zijn dagelijkse
werkzaamheden moet houden. Ieder van ons is
verantwoordelijk voor de naleving van de Code
en moet ervoor zorgen dat de Code een integraal
onderdeel vormt van zijn of haar dagelijkse
werkzaamheden. Een gedetailleerde beschrijving
van wat er van ons wordt verwacht, is te vinden in
de bijbehorende policies.
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De Code richt zich op ons gedrag. Niet alle
situaties waarin je als medewerker terecht kunt
komen, worden in de Code beschreven. Het is
dus noodzakelijk om altijd je gezond verstand
te gebruiken en zakelijk te blijven oordelen. Wij
verwachten dat iedere medewerker toegewijd,
ondernemend en prestatiegericht is, en respect
toont voor onze kernwaarden, de Code en de
policies. Lees onze Code goed door en bespreek
deze in geval van twijfel met collega’s of vraag
advies aan jouw manager, bedrijfsjurist of
vertrouwenspersoon.

PERSOONLIJKE
INTEGRITEIT

Wie wij zijn, waar we voor staan en wat we
willen bereiken blijkt uit alles wat we doen als
onderneming en als medewerker. Om onze
reputatie, onze groei en het vertrouwen van
al onze belanghebbenden in stand te houden
moet ieder van ons integer handelen.

1

Verantwoorde consumptie en
communicatie

2

Werknemers- en mensenrechten,
intimidatie en discriminatie

3

Gezondheid, veiligheid en milieu

4

Belangenverstrengeling
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PERSOONLIJKE INTEGRITEIT
1

Verantwoorde consumptie en communicatie
Als een van de meest toonaangevende brouwers ter wereld stimuleren wij het verantwoord drinken van bier
als onderdeel van een gezonde en gebalanceerde levensstijl. Wij promoten en verkopen onze merken op een
verantwoorde manier en werken samen in partnerships om alcoholgerelateerde schade terug te dringen.
Wij zijn trotse ambassadeurs voor ons bedrijf, hebben passie voor onze merken en zijn voor het verantwoord
genieten ervan.
>
>

HEINEKEN Alcohol policy
HEINEKEN Cool@Work

Als verantwoordelijke ambassadeurs stelt eenieder van ons zich transparant, eerlijk en zorgvuldig op in elke
vorm van communicatie, waaronder social media.
>
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HEINEKEN Policy inzake het gebruik van social media

Werknemers- en mensenrechten, intimidatie en
discriminatie
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste assets. Wij werken als een team, stimuleren inclusiviteit en
behandelen onze collega’s met respect en oprechtheid. Wij waarborgen een cultuur van wederzijds
vertrouwen en hechten waarde aan meningsverschillen en culturele diversiteit. Wij zijn voor duidelijke
normen als het gaat om werknemers- en mensenrechten. Zo hebben wij een zerotolerancebeleid ten aanzien
van intimidatie en discriminatie, kinder- of dwangarbeid en schendingen van mensenrechten.
>
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HEINEKEN Policy inzake werknemers- en mensenrechten

Gezondheid, veiligheid en milieu
Al onze medewerkers hebben het recht om te werken in een veilige en hygiënische werkomgeving. Wij zetten
ons in om te zorgen voor een werkomgeving die veilig en gezond is.
>
>

HEINEKEN Wereldwijd Arbobeleid
HEINEKEN Policy inzake werknemers- en mensenrechten

Wij zijn voortdurend bezig om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden zo min mogelijk impact hebben
op het milieu. We letten met name op het terugdringen van ons verbruik van grondstoffen, water, energie en
andere hulpbronnen en op het terugdringen van de afvaluitstoot.
>
>
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HEINEKEN Duurzaamheidsprogramma “Brewing a Better Future”
HEINEKEN milieupolicy

Belangenverstrengeling
Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij betrouwbaar en professioneel zijn en in het belang
handelen van onze onderneming. We vermijden situaties waarin zich (mogelijk) belangenverstrengeling zou
kunnen voordoen tussen enerzijds het belang van onze onderneming en anderzijds een mogelijk persoonlijk
voordeel.
>

HEINEKEN Policy inzake belangenverstrengeling

Met het oog op transparantie en instandhouding van onze reputatie zijn bepaalde medewerkers verplicht
jaarlijks te rapporteren over mogelijke belangenverstrengelingen.
>
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HEINEKEN Policy inzake belangenverstrengeling

COMMERCIËLE
INTEGRITEIT
We tonen overal waar we actief zijn respect
voor mens en maatschappij. Als een
prestatiegericht en ondernemend bedrijf
willen wij, met behoud van onze uitmuntende
reputatie, onze activiteiten en zakelijke relaties
verder ontwikkelen. Dat betekent dat we niet
alleen wet- en regelgeving, maar ook deze
Code en haar bijbehorende policies naar
inhoud en strekking naleven.
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Mededinging

6

Omkoping en oneigenlijke
bevoordeling

7

Geschenken
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Entertainment en hospitality
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Politieke bijdragen en donaties aan
goede doelen

10

8

Business partners

COMMERCIËLE INTEGRITEIT
5

Mededinging
Wij geloven in het principe van harde maar eerlijke mededinging. We houden ons aan de
mededingingswetten en (daarbij behorende) regelgeving. Overal waar wij zaken doen moet zorgvuldige
aandacht worden besteed aan mededingingsregels, met name bij het maken van afspraken met klanten en
leveranciers, maar ook bij incidentele contacten met concurrenten.
>
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HEINEKEN Policy inzake mededinging

Omkoping en oneigenlijke bevoordeling
Wij vinden dat elke vorm van omkoping de wereld uit moet worden geholpen. Voor het in stand houden
van reputaties en voor de naleving van de wet is het van essentieel belang dat elke vorm van omkoping en
oneigenlijke bevoordeling wordt vermeden.
>
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HEINEKEN Policy inzake omkoping en oneigenlijke bevoordeling

Geschenken
Wij geven en accepteren geschenken bij het creëren van goodwill en het onderhouden van langdurige
zakenrelaties en doen dit op een gepaste en transparante manier.
>
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HEINEKEN Policy inzake geschenken

Entertainment en hospitality
Een belangrijk onderdeel van ons bedrijf is de organisatie van en deelname aan evenementen die bijdragen
aan eenieders plezier. Wij verstrekken en accepteren uitnodigingen voor hospitality en entertainment op
een transparante en onvoorwaardelijke wijze als gebaar van waardering en goodwill, met behoud van onze
onafhankelijkheid en reputatie.
>
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HEINEKEN Policy inzake hospitality en entertainment

Politieke bijdragen en donaties aan goede doelen
Onze onderneming staat open voor sociale en culturele tradities, maar steunt geen politici of politieke
partijen. Wel worden op een transparante en professionele manier donaties gedaan aan goede doelen.
>
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HEINEKEN Policy inzake politieke bijdragen en donaties aan goede doelen

Business partners
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en eerlijke zakenrelaties opbouwen en
onderhouden met onze leveranciers en andere partners die zijn gebaseerd op vertrouwen. Wij willen alleen
zaken doen met partijen die zich houden aan vergelijkbare integriteitsnormen. Van onze leveranciers
wordt verwacht dat ze ons helpen met het bereiken van onze doelstellingen en het voldoen aan onze
integriteitsbeloften.
>

9

HEINEKEN Supplier code

INTEGRITEIT
VAN DE
ONDERNEMING

Waar we ook werken en wat onze rol ook is,
er worden altijd bedrijfsmiddelen (waaronder
informatie) aan ons toevertrouwd. Wij zijn
verplicht om zo zorgvuldig mogelijk en op een
professionele manier met bedrijfsmiddelen
om te gaan en ze te beschermen, in
overeenstemming met hun waarde en doel.

11

Gebruik van bedrijfsmiddelen

12

Vertrouwelijke informatie

13

Handel met voorwetenschap

14

(Financiële) bescheiden

15

Fraude
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INTEGRITEIT VAN DE ONDERNEMING
11

Gebruik van bedrijfsmiddelen
Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de bescherming van de bedrijfsmiddelen van onze onderneming,
waaronder onze merken, innovaties en intellectuele eigendomsrechten. We moeten hier zorgvuldig en op
professionele wijze mee omgaan. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming mogen bedrijfsmiddelen
niet voor een ander doel worden gebruikt dan voor het beoogde zakelijke doel.
>
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HEINEKEN Policy inzake het gebruik van bedrijfsmiddelen

Vertrouwelijke informatie
Wij moeten op een zorgvuldige en professionele manier omgaan met vertrouwelijke en geheime informatie,
waaronder persoonsgegevens.
>
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HEINEKEN Policy inzake vertrouwelijke informatie

Handel met voorwetenschap
Ieder van ons zou op informatie kunnen stuiten die nog niet openbaar beschikbaar is gesteld, maar die
van waarde zou kunnen zijn voor beleggers. Het is medewerkers nimmer toegestaan om niet-openbare
informatie die een redelijk handelende belegger van belang zou kunnen achten bij zijn beslissing om al dan
niet te handelen, bekend te maken of daarvan gebruik te maken.
>
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HEINEKEN Policy inzake handel met voorwetenschap

(Financiële) bescheiden
Correcte en volledige gegevens zijn van essentieel belang om weloverwogen zakelijke beslissingen te
kunnen nemen. Daarom is het cruciaal dat wij betrouwbare informatie kunnen verstrekken aan al onze
belanghebbenden. Wij zijn allemaal verplicht om ervoor te zorgen dat onze (financiële) bescheiden correct,
volledig, consistent en actueel zijn.
>
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HEINEKEN Policy inzake (financiële) bescheiden

Fraude
Gedrag dat bedoeld is om anderen te bedriegen of te misleiden, wordt op geen enkele wijze geaccepteerd.
Al onze medewerkers zijn verplicht fraude binnen onze onderneming te voorkomen en eventuele
(vermoedens van) fraude te melden.
>
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HEINEKEN Policy inzake fraude

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN
SPEAKING UP
Wij moeten ons allemaal richten op onze targets en hierbij onze kernwaarden respecteren en deze Code naleven. We
verwachten dat eenieder streeft naar een cultuur van openheid waarin vragen, dilemma’s en twijfels met betrekking tot
de interpretatie of de naleving van deze Code geuit durven te worden.
Het niet melden van een mogelijke overtreding kan de situatie alleen maar verergeren en het vertrouwen schaden.
Daarom vragen we jou om al je zorgen of vermoedens van een mogelijke overtreding van de wet, onze Code of
bijbehorende policies aan te kaarten bij jouw manager, bedrijfsjurist of vertrouwenspersoon.
Diegenen onder ons met een managementfunctie hebben extra verantwoordelijkheden. Op hen rust namelijk niet
alleen de plicht om de Code en de bijbehorende policies te implementeren, maar ook om het goede voorbeeld te geven.
Het creëren van een transparante en open omgeving waarin zorgen of twijfels kunnen worden geuit zonder angst voor
represailles, is van essentieel belang voor het behoud van onze reputatie en de mogelijkheid tot groei.

DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

Het veronachtzamen of overtreden van de wet, onze Code of een van de daarbij behorende policies, of het negeren van een
overtreding, kan ernstige gevolgen hebben voor onze onderneming en de betrokken personen (bijvoorbeeld gevangenisstraf,
persoonlijke aansprakelijkheid en/of boetes, evenals reputatieschade). Het is niet toegestaan om derden of andere middelen in
te zetten om deze Code te omzeilen. Overtreding kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag.
>
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HEINEKEN Policy inzake disciplinaire maatregelen

GEEN REPRESAILLES

Door onze kernwaarden uit te dragen, vertrouwen op te bouwen en de HEINEKEN Gedragscode na te leven, kunnen we
ons succes en onze reputatie behouden.
Medewerkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden als ze weigeren om zaken te doen teneinde te kunnen voldoen
aan onze Code of als zij te goeder trouw een (vermoeden van) overtreding van deze Code melden. Als jij het gevoel hebt
dat je een bepaalde zorg of een bepaald dilemma niet kunt aankaarten en redelijkerwijs niet kunt bespreken met jouw
collega, manager, bedrijfsjurist of vertrouwenspersoon, dan kun je dit in vertrouwen melden (24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar).
>

Klokkenluidersprocedure of ga direct naar http://call.heiway.com

VOOR WIE GELDT DE CODE?

Deze Code geldt voor eenieder die:
• in dienst is van een HEINEKEN onderneming, ongeacht het soort contract (tijdelijk, vast, op oproepbasis, etc.);
• in dienst is van HEINEKEN en wordt ingeschakeld door een derde;
• wordt gedetacheerd bij joint-ventures of andere aan HEINEKEN gelieerde ondernemingen.
HEINEKEN staat voor elke onderneming waarin Heineken N.V. direct of indirect een meerderheidsbelang en controle
heeft.
Wet- en regelgeving die strikter is dan onze Code of policies prevaleert. Hetzelfde geldt voor striktere
zelfreguleringsafspraken.
Deze Code gaat in op 1 januari 2013 en vervangt eerdere gedragscodes. Wijzigingen kunnen van tijd tot tijd worden
aangebracht na kennisgeving. De Engelse versie van de Code is leidend.
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WANNEER MOET IK ACTIE NEMEN?

Niet elke situatie waarin je terecht zou kunnen komen, wordt in deze Code beschreven. Dit betekent dat je
altijd je gezond verstand moet gebruiken en de situatie zakelijk moet beoordelen. Stel jezelf in geval van
twijfel de volgende vragen:

Is dit toegestaan?

Nee

Ja

Is dit in overeenstemming
met onze Code?

Nee

Ja

Zou ik dit vooraf met mijn
familie of collega's durven te
bespreken?

Nee

Ja

Zou ik dit in de krant willen
lezen?

Nee

Ja

Zou ik de volledige
verantwoordelijkheid willen
nemen voor deze beslissing?

Nee

Ja

Met wie kan ik contact opnemen?
Voor meer informatie zie ONE2Share. Voor vragen kun je:
i. contact opnemen met je manager, bedrijfsjurist of vertrouwenspersoon,
ii. een e-mail sturen naar businessconduct@heineken.com,
iii. contact opnemen met het Business Conduct Office op +31 (0)20 5239-968,
iv. rechtstreeks en in vertrouwen je twijfels uiten via: http://call.heiway.com.
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Als het antwoord op een van
deze vragen "nee" is of als je
twijfels hebt, ga dan niet
verder: kaart de situatie aan
en vraag advies.
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