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Een voorwoord van John Engel Onze waarden in 
de praktijk

Wesco ziet het als zijn missie om een bijdrage te 
leveren aan het maken, verbinden, versterken 
en beschermen van de wereld. Als wereldleider 
in het leveren van diensten op het gebied van 
elektriciteit, communicatie, nutsvoorzieningen en 
de toeleveringsketen werken de 18.000 werknemers 
van Wesco samen met meer dan 30.000 leveranciers 
en 140.000 klanten in meer dan 50 landen ter wereld. 
Deze wereldwijde aanwezigheid getuigt van het 
vertrouwen dat onze klanten elke dag weer in ons en 
onze activiteiten hebben.

Onze wereldwijde aanwezigheid en partnerships 
zijn ook de reden waarom onze gedragscode zo 
belangrijk is. Hij geeft uitdrukking aan de inzet van 
Wesco om zo eerlijk en integer mogelijk zaken te 
doen en hij legt het fundament voor richtlijnen en 
procedures die richting geven aan onze wettelijke 
en ethische verantwoordelijkheden. De zakelijke 
gedragscode wordt jaarlijks tegen het licht gehouden 
door onze raad van bestuur.

Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om 
de zakelijke gedragscode van Wesco na te leven 
en te gebruiken als onze leidraad. Deze zakelijke 
gedragscode is een belofte die we niet alleen aan 
elkaar doen maar ook aan onze zakenpartners, 
klanten, leveranciers, aandeelhouders en de 
gemeenschappen die we bedienen. Alles wat we 
doen, proberen we zo goed mogelijk te doen, en we 
handelen hierbij te allen tijde op een integere en 
uitmuntende wijze.

Ieder van ons mag zich uitspreken en schendingen 
van deze code, het bijbehorende bedrijfsbeleid 
of toepasselijke wet- en regelgeving melden. 
We tolereren dan ook geen represailles tegen 
iemand die te goeder trouw een melding doet of 
meewerkt aan een onderzoek. Als u vragen hebt over 
of problemen hebt met iets dat in deze gedragscode 
wordt beschreven, moedig ik u aan om advies te 
vragen aan uw manager of contact op te nemen 
met een van de functionarissen of afdelingen 
uit de sectie 'Contacten' aan het eind van de 
zakelijke gedragscode.

Dank u voor uw inzet voor de zakelijke gedragscode 
en de hoge ethische normen die Wesco in de 
afgelopen eeuw vorm hebben gegeven. De 
werknemers, ons grootste goed, zorgen voor 
onze reputatie van integriteit en houden deze in 
stand. Als we deze normen blijven volgen, zal dat 
ons helpen om nu en in de komende jaren verder 
te groeien.

John Engel
Voorzitter, directeur en CEO

 

 
 
Onze waarden zijn de principes waarop we onze omgang met leveranciers, 
klanten, aandeelhouders, de gemeenschappen waarin we opereren en wonen, 
en elkaar baseren. Ze zijn duidelijk en eenvoudig, en ze geven elke dag vorm 
aan onze handelingen bij Wesco.

Onze werknemers zijn ons grootste goed
We ondersteunen elkaar om ons volledige potentieel 
te realiseren en we zorgen voor elkaars veiligheid. 
We mogen ons uitspreken, in de wetenschap dat 
ernaar ons geluisterd wordt. We melden bekend of 
verdacht gedrag dat het welzijn van onze collega's 
aan kan tasten of onze integriteit, onze reputatie of 
ons succes kan ondermijnen.

Succesvol voor klanten en leveranciers
We gaan sterke en wederzijds voordelige 
samenwerkingsverbanden aan met onze klanten en 
leveranciers, waarbij onze partnerships gebaseerd 
zijn op een uitstekende en ethische dienstverlening. 
We houden ons aan onze beloftes en worden 
vertrouwd door iedereen met wie we zakendoen.

 
 

Eén team
We stimuleren effectief teamwork en eerlijke 
communicatie en we luisteren naar elkaar om 
wederzijds begrip te kweken. We hechten grote 
waarde aan diversiteit en werken bewust aan het 
behoud en de versterking van onze inclusieve cultuur.

Continu streven om de beste te zijn 
Alles wat we doen, proberen we zo goed mogelijk te 
doen. We weten elke klus te klaren en handelen hierbij 
te allen tijde op een integere en uitmuntende wijze.

Innovatie
We beschouwen verandering als een kans om te 
verbeteren en te groeien. We gaan op zoek naar 
manieren om door middel van digitalisering onze 
bedrijfsactiviteiten continu te vernieuwen, uit te 
voeren en te transformeren.

Onze 
Core5-
waarden
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Goedkeuring, herziening en vrijstelling van de code
De raad van bestuur van Wesco is verantwoordelijk voor het goedkeuren en 
uitvaardigen van de zakelijke gedragscode. Deze code is door de raad van bestuur 
van Wesco goedgekeurd op 8 december 2022. De raad van bestuur houdt de zakelijke 
gedragscode jaarlijks tegen het licht om te bepalen of herziening van toepassing is. 
Vrijstelling van de zakelijke gedragscode voor de CEO, de CFO, de controller, andere 
senior financieel of uitvoerend leidinggevenden of leden van de raad van bestuur 
moet goedgekeurd worden door de auditcommissie.
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Het doel van deze code
Deze zakelijke gedragscode van Wesco (hierna: code) 
is een leidraad voor het in praktijk brengen van 
onze waarden door elkaar te ondersteuning bij het 
voldoen aan de wet- en regelgeving en de ethische 
principes die onze bedrijfsactiviteiten regelen. 
De code is van toepassing op alle directeuren, 
leidinggevenden en werknemers van Wesco en zijn 
dochterondernemingen. Dit is geen alomvattend 
document en het beschrijft niet elke situatie. 
Er wordt van ons verwacht dat we naar plicht en 
geweten oordelen en vragen stellen als we behoefte 
hebben aan ondersteuning of verduidelijking. 

In veel gevallen vereist de code hogere normen 
van ethisch gedrag dan wat de wet voorschrijft. 
Werknemers en directeuren zullen ten minste 
zowel de toepasselijke wet- en regelgeving als de 
gedragsnormen van deze code in acht nemen. 

Aanvullende bronnen zoals bedrijfsbeleid, 
procedures en richtlijnen vullen deze code aan en 
zijn in deze code opgenomen. Daarnaast kunnen 
managers, het Ethics and Compliance Office van 
Wesco, de HR-afdeling, de juridische afdeling en 
de Business Integrity Line advies en ondersteuning 
geven over het implementeren van de code in onze 
dagelijkse werkzaamheden.

Uw verantwoordelijkheden 
Wij zijn allemaal rolmodel als het gaat over ethisch 
en integer handelen. We moeten daarom: 
•  De richtlijnen van deze code kennen en 

in acht nemen
•  Een positieve, inclusieve werkomgeving en een 

krachtige ethische cultuur stimuleren 
•  Aangegeven trainingen en certificeringen 

tijdig voltooien 
•  Verdachte schendingen van wet- en regelgeving, 

de code of het bedrijfsbeleid melden, tenzij dat 
door toepasselijke wetgeving verboden is

•  Represailles voorkomen en vermeende represailles 
tegen iemand melden

• Medewerking verlenen aan onderzoeken

Speciale rol van managers
We zijn trots op onze open, beschermde en 
coöperatieve werkplek, waar wederzijdse 
communicatie tussen managers en werknemers 
wordt aangemoedigd. Dankzij open communicatie 
kunnen we alert zijn op mogelijk onwettige of 
onethische gedragingen of situaties en ons vrij 
te voelen om deze te melden.

Elke werknemer van Wesco speelt een 
rol bij het behoud van onze cultuur van 
integriteit. Onze managers hebben nog 
extra verantwoordelijkheden:
•  In alle opzichten een voorbeeld zijn in het naleven 

van onze code en richtlijnen
•  Laten zien dat integriteit een prioriteit is door een 

werkomgeving met de hoogste normen van ethisch 
zakelijk gedrag te bevorderen en in stand te houden

•  Een omgeving creëren waarin werknemers zich vrij 
voelen om op de manager af te stappen als ze een 
vraag hebben of ergens mee zitten

•  Luisteren en een gemelde kwestie meteen 
behandelen of escaleren op basis van de 
escalatierichtlijnen van Wesco

•  Bedacht zijn op represailles tegen iemand die zich 
uitspreekt, en deze voorkomen

• Een eerlijke en respectvolle werkplek waarborgen

Integriteit in de praktijk
V  Ik ben opgegroeid in een cultuur waarin het niet 

gebruikelijk is om een melding te maken over 
iemand in een leidinggevende positie. Ik weet 
dat mijn manager de regels schendt, maar ik wil 
geen verklikker zijn. Wat moet ik doen?

A  Het is belangrijk om uw zorgen uit te spreken. 
Wesco respecteert en houdt rekening met 
verschillende culturele normen bij de 
behandeling van een melding. We nemen 
passende maatregelen om de identiteit van 
de persoon die de informatie deelt, en de 
informatie die gedeeld wordt, te beschermen.

Meer informatie
-  Beleid inzake zakelijk gedrag 

en meldingsplicht 
- Escalatierichtlijnen
-  Ethics and Compliance Office

U uitspreken
Van ons allen wordt verwacht dat we ons aan 
deze code houden en dat we schending van de 
bijbehorende bepalingen, ander bedrijfsbeleid 
of wet- en regelgeving melden. Wesco neemt alle 
meldingen van mogelijk wangedrag serieus en gaat 
meteen over tot onderzoek. We nemen bovendien 
passende corrigerende maatregelen, die kunnen 
bestaan uit disciplinaire maatregelen, ontslag en 
andere sancties. Van ons allen wordt verwacht 
dat we onze volledige medewerking verlenen aan 
onderzoeken naar aanleiding van een melding.

U op tal van manieren uitspreken
Wesco biedt indien nodig meerdere mogelijkheden 
aan voor advies en ondersteuning. Iedereen die 
zich gedwongen voelt in strijd met onze code te 
handelen, van mening is dat een collega deze code 
schendt of zich in een situatie bevindt waarin de 
juiste handelwijze niet duidelijk is, kan contact 
opnemen met: 

•  Zijn directe manager of een lid van het 
management bij wie hij zich op zijn gemak voelt

• Het Ethics and Compliance Office

• Regional Compliance Officers

• De Business Integrity Line

• Een HR-manager

• De juridische afdeling van Wesco

• Internal Audit

Er is geen verplichting om een kwestie volgens een bepaalde hiërarchische structuur te melden. Iedereen die 
vermoedt dat zijn melding niet behandeld is, kan een melding maken bij anderen op deze lijst.

Managers worden geacht vermeende schendingen van wet- en regelgeving of de code te melden aan het 
Ethics and Compliance Office van Wesco, Regional Compliance Officers, de HR-afdeling of de Business 
Integrity Line.

U uitspreken zonder angst voor represailles
We dulden geen enkele vorm van intimidatie of represaille tegen iemand die schending van onze code, het 
bedrijfsbeleid of toepasselijke wet- en regelgeving te goeder trouw meldt of meewerkt aan een onderzoek.

Als u het gevoel hebt dat u of iemand anders het doelwit is van represailles, moet u onmiddellijk contact 
opnemen met een van de in deze code genoemde functionarissen of afdelingen. Iedereen die represailles 
neemt tegen iemand die een melding maakt of meewerkt aan een intern onderzoek, wordt disciplinair 
gestraft. Dit kan zelfs beëindiging van het dienstverband inhouden. Raadpleeg voor meer informatie het 
antivergeldingsbeleid van Wesco.

U anoniem uitspreken
Iedereen kan, tenzij dat door toepasselijke wetgeving verboden is, anoniem een melding maken door 
contact op te nemen met de Business Integrity Line van Wesco. De oproepen en meldingen worden 24 uur 
per dag, zeven dagen per week, behandeld door een onafhankelijke externe dienstverlener, die beschikt 
over vertaaldiensten. De identiteit van de melder wordt aan geen enkele werknemer bij Wesco doorgegeven, 
tenzij de melder ervoor kiest zijn identiteit bekend te maken. 

Contact opnemen met de 
Business Integrity Line
Online:
https://wescodist.ethicspoint.com

Telefoon (gratis):
VS en Canada via 1 866.873.2376

Lijst met nummers buiten de VS op: 
https://wescodist.ethicspoint.com

Mobiele app:

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ethics@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
mailto: legaldepartment@wescodist.com
mailto:Internal_Audit@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
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De Business Integrity Line
Wanneer iemand telefonisch contact opneemt met 
de Business Integrity Line, leidt een deskundige 
medewerker hem door een reeks vragen die nodig 
zijn om de melding te maken. Oproepen die bij de 
Business Integrity Line binnenkomen, worden niet 
opgenomen. Als een melding online wordt gemaakt, 
wordt de melder verzocht om de informatie in een 
webformulier in te vullen. Beide manieren bieden 
anonimiteit, tenzij dat door toepasselijke wetgeving 
verboden is. De melder ontvangt tevens een 
10-cijferige meldingssleutel en wordt verzocht om 
een uniek wachtwoord aan te maken, zodat hij een 
telefonische of online melding kan opvolgen. 

In bepaalde landen kan toepasselijke wet- en 
regelgeving toestaan dat uitsluitend bepaalde 
typen meldingen, zoals meldingen met betrekking 
tot omkoping of zaken die verband houden met 
financiële, boekhoudkundige of controlegerelateerde 
schendingen, via de Business Integrity Line gemaakt 
worden, en voorschrijven dat ze in het betreffende 
land afgehandeld worden. Als een melding in het land 
van de melder afgehandeld moet worden, stuurt de 
deskundige medewerker van de Business Integrity 
Line de melder door naar het management of de HR-
afdeling van het desbetreffende land.

Onderzoeksprocedure
Alle meldingen worden voor een eerste beoordeling, 
onderzoek en oplossing doorverwezen naar het 
Ethics and Compliance Office. Het Ethics and 
Compliance Office beoordeelt elke melding om 
te bepalen of er een vermoeden is van onwettige 
activiteiten, schending van de zakelijke gedragscode, 
het bedrijfsbeleid of ander onethisch gedrag. 

Elke melding wordt toegewezen aan een bevoegde 
onderzoeker die verantwoordelijk is voor het zo 
grondig en vertrouwelijk mogelijk onderzoeken van 
de zaak. Meldingen over diefstal of misbruik van 
bedrijfsmiddelen worden toegewezen aan onderzoekers 
met deskundigheid op dit gebied. Beschuldigingen over 
werkrelaties, zoals die over intimidatie of discriminatie, 
worden onderzocht door ervaren HR-functionarissen.

Als de melder bij de eerste melding zijn naam 
doorgegeven heeft, kan de onderzoeker deze 
melding opvolgen via een gesprek met de melder 
en met anderen.

Informatie over de meldingen en onderzoeken wordt 
gedeeld met degenen die over deze informatie 
moeten beschikken om een grondig onderzoek te 
waarborgen of die de beste stappen voor disciplinaire 
en corrigerende maatregelen te kunnen bepalen. Als 
dat van toepassing en in lijn met privacyoverwegingen 
is of als dat wettelijk verplicht is, wordt de persoon die 
de zaak gemeld heeft, geïnformeerd over de uitkomst 
en conclusies van het onderzoek. 

Na het onderzoek
Als het onderzoek vaststelt dat de code of het 
bedrijfsbeleid geschonden zijn, bepalen het 
management en HR in overeenstemming met 
de regels van Wesco en de toepasselijke wet- 
en regelgeving de disciplinaire maatregel en 
voeren deze uit. Er kunnen andere corrigerende 
aanpassingen geïmplementeerd worden, zoals 
veranderingen in de bedrijfspraktijken om 
toekomstige schendingen te voorkomen.

Ten minste eenmaal per kwartaal doet de Chief Ethics 
and Compliance Officer van Wesco aan het Executive 
Compliance Committee, dat bestaat uit de Chief 
Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Human 
Resources Officer, General Counsel en Vice President 
of Internal Audit van Wesco, verslag van meldingen 
die ontvangen zijn en van onderzoeken die uitgevoerd 
zijn onder toezicht van het Ethics and Compliance 
Office. De Chief Ethics and Compliance Officer 
stelt daarnaast tijdens de reguliere vergaderingen 
onderzoeksverslagen beschikbaar aan de 
auditcommissie van de raad van bestuur van Wesco. 

De raad van bestuur, als geheel of via een zijn 
commissies, kan naar eigen goeddunken bovendien 
externe adviseurs inhuren voor advies of het 
onderzoeken van meldingen.

Integriteit in de praktijk
V  Ik vermoed – maar weet het niet zeker – dat 

iemand onze code schendt. Moet ik mijn 
vermoeden voor me houden tot ik iets 
concreets weet?

A  Nee. Spreek u uit als u een schending vermoedt.  
Het is beter om een mogelijk probleem aan de 
orde te stellen dan te wachten en schade aan 
anderen of het bedrijf te riskeren. Melden 'te 
goeder trouw' betekent dat u eerlijk informatie 
doorgeeft waarvan u denkt dat het waar is, zelfs 
als na onderzoek blijkt dat u zich vergist hebt.

V  Wat als ik een vermoeden over mijn manager 
heb? Kan ik mijn baan dan verliezen?

A  U kunt vermoedens normaal gesproken 
het beste uiten aan uw manager. Als uw 
vermoeden echter uw manager betreft, is het 
bellen van uw contactpersoon bij HR of de 
Business Integrity Line een goed alternatief. 
Ongeacht wie de betrokkene is, moet 
u een vermoeden meteen melden. Dat is uw 
verantwoordelijkheid. En het is essentieel dat 
we op de hoogte gesteld worden van alles 
wat in strijd met onze code kan zijn.

Meer informatie
-  Beleid inzake zakelijk gedrag 

en meldingsplicht
-  Business Integrity Line
-  Antivergeldingsbeleid

Integriteit op onze werkplek
Wij vinden de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze werknemers, zakenpartners en buren uiterst belangrijk� We zijn van mening dat 
waardering van elk individu en erkenning van de verschillen die ons uniek maken, essentieel zijn voor een succesvolle onderneming en sterke 
gemeenschappen waarin we opereren� We tolereren niet dat personen onderdrukt of respectloos behandeld worden� We houden de mensenrechten 
en menselijke waardigheid op onze werkplekken en in onze toeleveringsketen hoog�

Discriminatie
We bieden een werkplek waar alle werknemers hun volledige potentieel kunnen 
realiseren en aan het succes van het gehele bedrijf bij kunnen dragen. We vinden 
het uiterst belangrijk om al onze werknemers en sollicitanten eerlijk en gelijk 
te behandelen. We behandelen eenieder eerlijk, hoffelijk en met respect en 
waardigheid. De sfeer op onze werkplekken is er een van open communicatie 
en wederzijds respect, waarbij we elke unieke persoon waarderen. 

We houden ons als werkgever aan de toepasselijke wetten en regels van de 
betreffende locatie en tolereren geen onwettige discriminatie. Alles wat te maken 
heeft met werving, aanstelling, opleiding, beloning, vergoedingen, promotie, 
overplaatsing, beëindiging, werkomstandigheden en andere aspecten van 
de relatie tussen werkgever en werknemers moet vrij van discriminatie zijn. 
We beoordelen sollicitanten en werknemers op hun unieke kwalificaties en 
vaardigheden. Als we enige vorm van discriminatie zien of ervaren, melden 
we dat. We accepteren geen represailles tegen iemand die te goeder trouw 
een overtreding meldt.

Intimidatie en pesten  
We vinden het belangrijk om een werkplek te hebben die het 
welzijn en de productiviteit van al onze werknemers bevordert 
en intimidatie op de werkplek niet tolereert. We accepteren 
geen gedrag dat de werkomgeving intimiderend, vijandig of 
onaangenaam maakt. We spreken ons uit als iemands gedrag 
op de werkplek (waaronder gedrag van een leverancier of klant) 
of bij een bedrijfsevenement maakt dat wij, of degenen in onze 
omgeving, ons niet prettig voelen. Als we te maken krijgen met 
intimidatie op de werkplek, melden we het. Wesco verbiedt 
represailles tegen iemand die te goeder trouw een melding 
doet of meewerkt aan een onderzoek.

Integriteit in de praktijk
V  Kan ik een probleem rond intimidatie van een collega ook melden als 

het een klant is die intimideert?

A  Ja. We tolereren geen intimidatie, of het nu gedaan wordt door een 
manager, werknemer, klant, leverancier of andere zakenpartner.

V  Mijn collega vertelt me wel eens moppen die ik ongepast vind. Wat 
moet ik doen?

A  U moet uw collega zeggen dat u dergelijke moppen ongepast vindt op de 
werkplek. U kunt deze kwestie ook met uw manager of HR bespreken.

Meer informatie
-  Beleid inzake gelijke kansen en 

positieve actie
- Non-discriminatiebeleid

- Non-intimidatiebeleid
- Antivergeldingsbeleid

Integriteit in de praktijk
V  Ik ben van mening dat mijn manager me discrimineert en ik vind het 

moeilijk om er met hem over te praten. Welke andere mogelijkheden zijn 
er om deze kwestie te bespreken?

A  Als u het moeilijk vindt om hierover met uw leidinggevende te praten, 
kunt u contact opnemen met HR, Internal Audit, het Ethics and 
Compliance Office en een Regional Compliance Officer. U kunt ook 
anoniem een probleem melden of een vraag stellen door de Business 
Integrity Line van Wesco te bellen.

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
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Inclusie en diversiteit
Bij Wesco zijn de werknemers ons grootste goed. We streven naar een omgeving waarin elk lid van ons 
team gewaardeerd wordt vanwege zijn eigen vaardigheden en bijdragen. Inclusie en diversiteit vormen het 
fundament van onze succesvolle cultuur, en we zetten ons vol overgave in voor een inclusieve en diverse 
werkplek die onze verschillen erkent en waardeert. 

We respecteren en erkennen verschillen in leeftijd, etniciteit, autochtone oorsprong of herkomst, geslacht, 
lichamelijke kenmerken, geloofsovertuigingen, taal, seksuele geaardheid, opleiding, nationaliteit, 
maatschappelijke achtergrond, cultuur en andere persoonlijke kenmerken. 

Door het maximale uit de rijkdom aan ideeën, talenten, vaardigheden, achtergronden en perspectieven 
om ons heen te halen, kunnen we meer doen en meer zijn. Met elkaar. 

Onze inzet voor inclusie en diversiteit strekt zich uit tot ons wereldwijde leveranciersnetwerk. We 
ondersteunen talrijke initiatieven en organisaties die werken aan betere zakelijke kansen voor ondernemers 
uit minderheidsgroepen of voor vrouwelijke ondernemers. We stimuleren een inclusief en divers 
leveranciersnetwerk dat het volgende doet:

•  Bijdragen aan innovatie en betere beslissingen nemen op een bredere basis van perspectieven en ideeën

•  Betrokkenheid van kleine en diverse ondernemingen in ons distributieproces bevorderen

•  Bijdragen aan economische groei en expansie in de gemeenschappen die we bedienen

Veilige en gezonde werkomgeving
We zorgen overal waar we actief zijn voor een veilige, 
gezonde werkomgeving. We houden ons aan alle 
toepasselijke wetten en regels met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid en staan erop veilig en 
verantwoord te werken. Ieder van ons heeft de 
verantwoordelijkheid om de regels en procedures 
van Wesco voor gezondheid en veiligheid op te 
volgen en om ongevallen, letsel of potentiële 
veiligheidsrisico's onmiddellijk te melden.

We bieden al onze werknemers een drugsvrije 
werkplek. We moedigen iedereen die een probleem 
in verband met drugs of alcohol heeft aan om hulp te 
vragen bij het Programma voor hulp aan werknemers 
van Wesco of bij andere gekwalificeerde specialisten. 
Wesco behoudt zich het recht voor om een drugstest 
te vereisen wanneer zich een veiligheidsprobleem 
voordoet, en bij weigering het dienstverband van de 
betreffende persoon te beëindigen.

We accepteren geen geweld of bedreigend gedrag 
en we verbieden wapens op het terrein van Wesco. 
Ieder van ons is verplicht om bedreigingen met 
geweld of intimidatie te melden. Wesco neemt 
toepasselijke disciplinaire maatregelen tegen een 
werknemer die het beleid schendt dat we zorgen 
voor niet-bedreigende werkomgevingen. Vragen 
of zorgen over veiligheid op de werkplek moeten 
gericht worden aan het veiligheidsteam van Wesco.

Meer informatie
- Inclusie en diversiteit: intranetsite (Compass)

Meer informatie
-  Milieu, gezondheid, veiligheid en 

duurzaamheid: intranetsite (Compass)
-  Verklaring inzake milieu, gezondheid, 

veiligheid en duurzaamheid 
-  Beleid inzake geweld en gedrag 

op de werkplek

Integriteit in onze bedrijfsactiviteiten
We doen eerlijk en rechtvaardig zaken� Onze relaties met onze leveranciers, klanten en andere zakenpartners zijn eerlijk, positief en 
productief en gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect� Deze relaties zijn een continu proces en vragen om strenge normen van 
ethisch zakelijk gedrag� Onze omgang met deze derden kenmerkt zich door eerlijkheid en naleving van onze waarden� 

Bestrijding van witwassen
Witwassen is een praktijk waarbij individuen of groepen geldbedragen die ze 
onwettig hebben verkregen, proberen te verbergen of legaal proberen te maken 
door deze onder te brengen in wettige financiële of commerciële transacties. 
Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving die witwassen verbiedt, en we 
onthouden ons van transacties die de schijn van deelname aan dergelijke 
praktijken kunnen wekken. We volgen de procedures die opgesteld zijn om 
betalingsonregelmatigheden op te sporen en te voorkomen. We melden 
verdachte activiteiten meteen.

Een nadere blik: alarmbellen bij verzoeken
 Neem contact op met het Ethics and Compliance Office of een 
Regional Compliance Officer als u het volgende verzoek krijgt:

•  Een betaling doen in een andere valuta dan gebruikelijk 
of afgesproken is

•  Een contante betaling doen of ontvangen in plaats van 
per cheque of elektronische overboeking

•  Een betaling doen aan of ontvangen van iemand die 
geen partij is in de transactie

• Een te hoge betaling doen of ontvangen

Een nadere blik: een inclusieve en diverse werkplek stimuleren
•  Een voorbeeld stellen voor het respecteren van verschillen tussen collega's

•  Laten zien dat alle standpunten ertoe doen en dat iedereen een 
bijdrage kan leveren

•  Werknemers laten weten dat hun bijdragen een verschil maken, 
en hun prestaties erkennen

•  Objectief zijn: laat beslissingen niet beïnvloeden door persoonlijke 
gevoelens, onbewuste vooroordelen of persoonlijke voorkeuren

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
mailto:safety%40wesco.com?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Inclusion-Diversity
https://wescodist.sharepoint.com/sites/HealthandSafety/SitePages/H%26S-Dept-Home.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=BugKnX
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=BugKnX
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Meer informatie
-  Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid
-  Beleid inzake zakendoen 

met overheidsinstanties
-  Beleid inzake geschenken en 

zakelijk amusement
-  Anticorruptiebeleid voor zakenpartners
-  Richtlijnen voor de selectie van zakenpartners

Een nadere blik: overheidsfunctionarissen
Wie is een overheidsfunctionaris? Dit is een breed begrip waarmee wordt aangeduid 
een werknemer, functionaris, ambtenaar of adviseur van:
•  Een overheidsorganisatie of de afdelingen daarvan, overheidsinstellingen of 

overheidsbureaus op nationaal, statelijk, regionaal, provinciaal of lokaal niveau
•  Instellingen die eigendom zijn van of bestuurd worden door een 

overheidsorganisatie, zoals universiteiten, ziekenhuizen, nutsbedrijven, 
luchtvaartmaatschappijen of rederijen

•  Autochtone bevolkingsgroepen met een soevereine status, zoals stammen 
of volkeren in de VS, Canada of andere landen

•  Politieke kandidaten en bestuurders van politieke partijen op elk 
bestuursniveau en iedereen die voor hen werkt

•  Internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties of de Europese  
Unie en hun agentschappen en andere aan haar gelieerde organen

• Leden van koninklijke of regerende families

Integriteit in de praktijk
V  Ik wil een consultant inhuren die ons helpt 

bij het krijgen van exploitatievergunningen 
in een ander land. De consultant vraagt een 
hoog bedrag vooraf en weigert papieren te 
ondertekenen. Wat moet ik doen?

A  We moeten actief stappen nemen om ervoor 
te zorgen dat de consultant onze betalingen 
niet gebruikt om een overheidsfunctionaris 
om te kopen. Neem van tevoren voor advies 
contact op met het Ethics and Compliance 
Office of een Regional Compliance Officer.

V  Een klant heeft me gevraagd of ik zijn 
schoonzus een baan kan geven in ruil 
voor een opdracht. Ik heb zijn verzoek 
afgewezen, en desondanks hebben we de 
opdracht gekregen. Moet ik dit toch aan 
iemand doorgeven?

A  Ja, het is altijd verstandig om uw manager 
van dergelijke gebeurtenissen op de hoogte 
te stellen om verdere problemen met de 
klant te voorkomen.

Eerlijke mededinging
Wij geloven in vrije mededinging. We willen op een eerlijke en rechtvaardige 
manier beter zijn dan onze concurrenten en we tolereren geen gedrag dat op 
een onwettige manier de marktconcurrentie vermindert.

We concurreren krachtdadig en doen niet mee aan concurrentiebeperkende 
afspraken, zoals:

•  Prijsvaststelling: afspraken maken met een concurrent om de prijzen of andere 
concurrerende voorwaarden te verhogen, te verlagen of te stabiliseren

•  Samenspanning bij inkooptrajecten: bij biedingen samenwerken 
met concurrenten

•  Groepsboycotten: afspraken met een concurrent om doelgericht met bepaalde 
personen of bedrijven geen zaken te doen

•  Markten of klanten verdelen: klanten, afzetgebieden of markten onder 
concurrenten verdelen

•  Niet-wervingsovereenkomst: een afspraak tussen werkgevers – zelfs 
in verschillende branches – om elkaars personeel niet te benaderen of 
in dienst te nemen

Omdat een overeenkomst afgeleid kan worden uit een gewoon gesprek met een 
concurrent over concurrentiegevoelige informatie, bespreken of delen we geen 
informatie met concurrenten over zaken zoals prijzen, kosten, marges, verkoop- of 
inkoopvoorwaarden, marktsegmenten, klanten of biedings- of marketingstrategieën.

Omkoping en corruptie
We hebben een nultolerantiebeleid tegen het 
geven, vragen, aanbieden of aannemen van 
smeergeld of betrokkenheid bij andere corrupte 
zakelijke praktijken. Bij ons zakendoen wordt 
smeergeld, provisie of een andere onethische 
aanbieding of betaling door ons nooit goedgekeurd, 
aangeboden,beloofd, gegeven, gevraagd of 
aangenomen. Zelfs op locaties waar dergelijke 
praktijken gebruikelijk of cultureel gezien 
aanvaardbaar kunnen zijn, handelen we integer.  
Wij accepteren of gedogen medewerking aan 
omkoping of corruptie niet.

We proberen niet, direct of indirect, de beslissingen 
of acties van overheidsfunctionarissen te 
beïnvloeden via omkoping, geschenken, charitatieve 
of politieke bijdragen, leningen of een toekomstig 
dienstverband, persoonlijke gunsten of enige andere 
onwettige stimulans. We doen niets indirect dat we 
niet direct mogen doen. 

Een nadere blik: concurrentiegevoelige informatie
Concurrentiegevoelige informatie betreft onder  
meer de volgende informatie:

•  Prijzen en rendement, waaronder kortingen, 
toeslagen, rabatten en marges

• Verkopen, waaronder volume en waarde

• Kosten van productie of diensten

• Klanten

• Strategische en marketingplannen

•  Criteria voor leveranciersselectie  
en afzetgebieden

Bepaalde overeenkomsten met leveranciers of klanten kunnen mededinging 
negatief beïnvloeden en vereisen daarom voorafgaande toestemming van de 
juridische afdeling, zoals:

•  Vaststelling van prijzen waarbij klanten de producten die we aan hen verkopen, 
mogen doorverkopen

•  Vaststelling van prijzen door leveranciers waarbij Wesco de producten die wij 
van hen kopen, mag verkopen

• Exclusieve afspraken of exclusieve leveringsovereenkomsten

•  Reciprociteit: een klant verplichten van Wesco te kopen voordat wij van 
hem kopen

•  Koppelverkoop: een klant verplichten een product van Wesco te kopen als 
voorwaarde voor het kopen van een tweede product van ons

• Producten verkopen onder onze kostprijs 

Op rechtmatige wijze informatie over concurrenten verzamelen
Het verkrijgen van marktinformatie is een gangbare zakelijke praktijk. We 
gebruiken echter geen onwettige of onethische manieren om informatie over 
onze concurrenten, hun prijzen, producten, diensten of biedingsstrategieën of 
-beslissingen te verkrijgen. We respecteren de niet-openbare vertrouwelijke 
informatie van andere bedrijven, net zoals we dat van hen verwachten. We 
gebruiken openbare of andere toegestane bronnen en verzamelen of laten 
informatie niet verzamelen door middel van onwettige of ongeoorloofde 
activiteiten. We volgen de stappen in de richtlijnen voor het verzamelen van 
informatie over concurrenten. We melden op oneigenlijke wijze aangeboden 
of verkregen informatie meteen aan de juridische afdeling.

Meer informatieMeer informatie
-  Beleid inzake mededingingsrechtBeleid inzake mededingingsrecht
-  Richtlijnen voor het delen van informatieRichtlijnen voor het delen van informatie
-  Richtlijnen voor brancheorganisatiesRichtlijnen voor brancheorganisaties
-  Richtlijnen voor het verzamelen van Richtlijnen voor het verzamelen van 

informatie over concurrenteninformatie over concurrenten

We nemen de nodige stappen om ons ervan te 
verzekeren dat onze zakenpartners die namens 
ons met overheidsfunctionarissen handelen, geen 
verboden betalingen of stimulansen aanbieden, 
beloven of goedkeuren. 

Wat er bedoeld wordt: wat is omkoping?
Omkoping is een aanbod, belofte of goedkeuring 
tot betaling van geld of een zaak van waarde, 
direct of indirect, met de bedoeling een oneigenlijk 
voordeel te verkrijgen of een beslissing op ongepaste 
wijze te beïnvloeden. Omkoping kan vele vormen 
hebben, waaronder contant geld, gunsten, 
geschenken, amusement, reiskosten, etentjes, 
charitatieve of politieke bijdragen, persoonlijke 
gunsten, het aanbod om een familielid van een 
overheidsfunctionaris in dienst te nemen of zelfs 
kortingen die niet beschikbaar zijn voor anderen.
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Integriteit in de praktijk
V  Ik woon volgende maand een branchebijeenkomst bij. 

Een van de onderwerpen op de agenda zijn verstoringen 
in de toeleveringsketen, zoals hogere brandstofkosten 
en tarieven. Mag ik hieraan deelnemen?

A  Bij vakbeurzen en branchebijeenkomsten waar 
concurrenten aanwezig zijn, is extra voorzichtigheid 
geboden. Directe gesprekken over prijzen of andere 
concurrentiegevoelige informatie moeten vermeden 
worden. Hetzelfde geldt voor gesprekken over 
brandstofkosten, arbeidskosten, transportkosten of 
andere inkoopkosten die invloed kunnen hebben op de 
prijzen. De juridische afdeling kan er samen met u voor 
zorgen dat u uw activiteiten bij deze branchebijeenkomst 
in overeenstemming met de code uitvoert.

V  Er is een nieuwe verkoopmedewerker in mijn team die 
afkomstig is van een concurrent. Hij heeft me verteld 
dat hij enkele dossiers met oude productprijzen van zijn 
vorige werkgever in bezit heeft, en heeft me gevraagd of 
ik deze in wil zien. Mag ik ze inzien, want ze bevatten toch 
geen actuele prijzen meer?

A  Nee, u mag ze niet inzien. U moet prijslijsten, zelfs 
oude, van concurrenten behandelen als vertrouwelijke 
informatie van deze concurrent. In dat kader mag 
u dergelijke informatie van een voormalige werknemer 
van deze concurrent niet aannemen of hierom vragen. 
U moet uw nieuwe werknemer op de hoogte te stellen 
van het beleid van Wesco en hem opdragen de informatie 
te vernietigen of voor advies contact op te nemen met de 
juridische afdeling. 

Meer informatie
-  Beleidsverklaring inzake wereldwijde 

mensenrechten van Wesco
-  Gedragscode voor leveranciers

Geschenken, amusement en zakelijke gunsten
Het geven en aannemen van geschenken, amusement of andere zakelijke 
gunsten kunnen de zakelijke relaties met onze klanten versterken. We mogen 
echter geen geschenken, amusement of zakelijke gunsten geven of aannemen 
als dit de ontvanger op oneigenlijke wijze onder druk zou kunnen zetten of lijkt 
te zetten om een wederdienst te verlenen of het gevoel te hebben de gever iets 
verschuldigd te zijn. 

We kunnen geschenken geven of amusement aanbieden als dit een rechtmatig 
bedrijfsdoel dient en als dit redelijk en passend is in de gegeven omstandigheden. 
We verzoeken niet op oneigenlijke wijze om geschenken, gunsten of amusement 
van leveranciers, klanten of zakenpartners. We weigeren geschenken of 
amusement als het aannemen hiervan de schijn van belangenverstrengeling kan 
wekken. We accepteren of geven nooit geschenken in de vorm van contant geld. 

Als we geschenken, amusement of zakelijke gunsten aanbieden, houden we 
niet alleen rekening met wat de regels van Wesco toestaan, maar ook met wat 
in deze situatie gepast is. We verstrekken of ontvangen geen buitensporige 
of extravagante zaken die de schijn kunnen wekken dat ze ongepast zijn. Als 
we niet zeker weten of een geschenk of evenement dat we willen organiseren 
of bijwonen, buitensporig of te extravagant is, bespreken we de kwestie met 
onze manager om te waarborgen dat er een gegronde zakelijke reden is om het 
evenement te organiseren of bij te wonen.

Het kan onwettig zijn om iets – zelfs een bescheiden etentje of een 
promotieartikel – aan een overheidsfunctionaris of een werknemer 
of opdrachtnemer bij de overheid aan te bieden. Om deze reden 
hanteren we nog strengere regels in het geval van deze ontvangers. 
Alle geschenken, gunsten, reizen of verblijven die aangeboden worden 
aan overheidsfunctionarissen, werknemers of opdrachtnemers 
bij overheidsprojecten moeten ongeacht hun waarde van tevoren 
goedgekeurd worden door het Ethics and Compliance Office of een 
Regional Compliance Officer en de betreffende Vice President van Wesco.

Eerlijke mededinging (vervolg) Dwangarbeid en mensenhandel
Wij nemen de fundamentele mensenrechten in acht en beschermen deze. 
We behandelen elke persoon met waardigheid en respect in overeenstemming 
met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de arbeidsrechten- 
en mensenrechtenprincipes in de United Nations Global Compact en de wet- en 
regelgeving van de landen waarin we zakendoen.

Zoals uiteengezet is in onze Beleidsverklaring inzake wereldwijde mensenrechten 
verbieden we het gebruik van dwangarbeid, anderszins onwettige arbeidsrelaties 
en mensenhandel. We maken bij onze activiteiten geen gebruik van kinder- 
of dwangarbeid en dulden geen uitbuiting, lichamelijke straffen, misbruik, 
mensenhandel of onvrijwillige onderworpenheid van kinderen of anderen in 
onze toeleveringsketen. Daarnaast erkennen we de wettige werknemersrechten 
van vrije vereniging en collectieve onderhandeling. We houden ons aan het 
toepasselijke arbeidsrecht van de landen waarin we zakendoen.

We streven ernaar zaken te doen met leveranciers en andere zakenpartners 
die strenge normen van ethisch zakelijk gedrag hoog in het vaandel hebben en 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We nemen stappen om de 
externe partijen waarmee we zakendoen, bewust te maken van de normen die 
we onszelf opleggen en die we van hen verwachten. Onze gedragscode voor 
leveranciers beschrijft duidelijk wat we van onze leveranciers en andere externe 
zakenpartners verwachten. We trainen onze werknemers in de regels, procedures 
en gedragsnormen die bepalen hoe we zakendoen. Periodiek beoordelen 
en behandelen we mensenrechtenkwesties in onze bedrijfsactiviteiten en 
de gemeenschappen waarin we zakendoen. Deze normen gelden ongeacht 
lokale gewoonten. 
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Geschenken, amusement en zakelijke 
gunsten (vervolg)
Wat er bedoeld wordt: zakelijke gunsten 
Geschenken, gastvrijheid, giften, amusement, reiskosten, leningen, contant geld, 
prijzen of andere gunsten worden allemaal beschouwd als 'zakelijke gunsten'.

Om over na te denken
Wat als …

•  Een inkoopmedewerker krijgt kosteloos een geheel verzorgd weekend op een 
lokaal resort aangeboden door een leverancier die zaken wilt doen met Wesco.

•  U bent uw huis aan het renoveren en een leverancier van Wesco biedt aan 
bouwmaterialen gratis of onder de kostprijs te leveren.

Om uzelf af te vragen:
"Als ik dit geschenk aanneem, beïnvloedt het dan mijn beslissing over deze 
leverancier of lijkt het dat te doen? Zou het bedrijf in verlegenheid gebracht 
kunnen worden als de situatie in de openbaarheid komt?" Zo ja, neem het 
geschenk dan niet aan. Als u twijfelt of u het geschenk wel of niet aan mag 
nemen, moet u het eerst met uw manager bespreken. 

Integriteit in de praktijk
V   Wat moet ik doen als ik een geschenk ontvang dat in strijd is met het 

beleid van Wesco?

A  Geef het geschenk terug en vertel de gever beleefd dat ons bedrijfsbeleid 
verbiedt dat u het aan mag nemen. Als het geschenk beperkt houdbaar 
is zoals bloemen of een fruitmand en teruggeven geen optie is, zet het 
dan in een pauzeruimte, zodat het met iedereen gedeeld kan worden. 
Als u bang bent dat u de gever zou kunnen beledigen wanneer u het 
geschenk teruggeeft, meld het dan bij het Ethics and Compliance Office 
of een Regional Compliance Officer, zodat we kunnen bekijken hoe we 
de situatie aanpakken.

V  Na toestemming van mijn manager heb ik een klant aangeboden 
samen met hem naar een voetbalwedstrijd te gaan. Er is echter iets 
tussengekomen, en nu kan ik niet naar de wedstrijd. Kan ik de kaartjes 
gewoon aan de klant geven?

A  Zelfs als de waarde van de kaartjes redelijk is, biedt het evenement geen 
gelegenheid om de relaties van Wesco met de leverancier of zijn bedrijf 
te versterken als u er niet bij bent. Als u niet kunt, vraagt u een van uw 
collega's in uw plaats mee te gaan.

Meer informatie

-  Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid
-  Beleid inzake zakendoen 

met overheidsinstanties
-  Beleid inzake geschenken en 

zakelijk amusement

Omgang met zakenpartners
We werken wereldwijd met duizenden zakenpartners, onder wie leveranciers, 
consultants, douaneagenten, expediteurs, aannemers en andere agenten en 
vertegenwoordigers. We kiezen de juiste partners en nemen objectieve beslissingen 
op basis van factoren zoals kwaliteit, service, prijs, beschikbaarheid, betrouwbaarheid 
en integriteit. We verlangen van onze zakenpartners dat ze zich aan strenge normen 
houden en verwachten van hen dat ze ethisch opereren in overeenstemming met de 
toepasselijke wet- en regelgeving en op een wijze die in lijn is met onze waarden.

We verwachten van onze zakenpartners dat ze een cultuur van gelijkheid, diversiteit en 
inclusie aanhouden, en een werkomgeving zonder intimidatie, onwettige discriminatie 
en represailles. We doen geen zaken met een partij die zich inlaat met kinderarbeid, 
dwangarbeid, gevangenisarbeid of mensenhandel. We doen ook geen zaken met 
een partij die op een overheidslijst met verboden partijen staat, of die zich inlaat met 
omkoping, corruptie of enige andere vorm van onethische zakelijke praktijken.

We gaan pas een relatie met een zakenpartner aan als we deze gescreend hebben 
in overeenstemming met de richtlijnen voor de selectie van zakenpartners van 
Wesco. Onze zakenpartners gaan er tevens mee akkoord onze gedragscode voor 
leveranciers, ons anticorruptiebeleid voor zakenpartners, aanverwant bedrijfsbeleid 
en de toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen. 

Als we geloven dat een zakenpartner of iemand anders die namens ons optreedt 
een ongepaste betaling doet of zich inlaat met enige vorm van onethische zakelijke 
praktijken, melden we dat onmiddellijk aan een Regional Compliance Officer of 
aan het Ethics and Compliance Office. We hanteren een nultolerantiebeleid voor 
onethische zakelijke praktijken en verbreken de samenwerking met een partij die 
zich inlaat met onwettige of oneigenlijke activiteiten of die herhaaldelijk niet aan ons 
bedrijfsbeleid of onze ethische verwachtingen heeft voldaan. 

Integriteit in de praktijk
V  Iemand heeft me in goed vertrouwen verteld dat er een onderzoek 

loopt naar een buitenlandse leverancier voor een van onze eigen 
merkproducten vanwege de tewerkstelling van kinderen jonger dan 
14 jaar. De leverancier heeft me hierover niets gezegd. Moet ik deze 
geruchten negeren?

A  Nee. U moet om te beginnen deze leverancier om informatie vragen. 
Neem in geval van twijfel contact op met de toeleveringsketenorganisatie, 
het Ethics and Compliance Office of een Regional Compliance Officer, zodat 
ze onze externe onafhankelijke partner voor sociale audits kunnen vragen 
de feiten rondom de tewerkstellingspraktijken, de arbeidsomstandigheden 
en andere kwesties van de leverancier te controleren, en afhankelijk van de 
uitkomst gepaste maatregelen kunnen nemen. 

Meer informatie
-  Anticorruptiebeleid voor zakenpartners
-  Richtlijnen voor de selectie van zakenpartners
-  Gedragscode voor leveranciers

Een nadere blik: geschenken en amusement
 We geven en accepteren alleen geschenken en amusement onder 
de volgende voorwaarden: 

• Ze zijn redelijk van doel en waarde

• Ze komen niet vaak voor

• Ze betreffen geen contant geld of het equivalent daarvan

•  Ze getuigen van goede smaak, zijn gepast voor de situatie  
en kunnen Wesco hoogstwaarschijnlijk niet in verlegenheid brengen

• Ze worden open en transparant gegeven

• Ze worden correct en nauwkeurig vastgelegd 

•  Ze zijn in overeenstemming met het beleid van Wesco  
en toepasselijke wet- en regelgeving

•  Ze worden uitsluitend gegeven om de zakelijke relaties  
te versterken of om producten of diensten te tonen

Een nadere blik: alarmbellen bij zakenpartners
Deze meeste zakenpartners hebben een goede naam, maar in de onderstaande situaties moeten er 
alarmbellen gaan rinkelen; aanvullende screening kan dan vereist zijn: 

•  De zakenpartner is actief in landen die bekend staan om corruptie

•  Werken voor ons betekent directe of indirecte omgang met overheidsfunctionarissen, zoals 
douanebeambten of inkoopfunctionarissen van overheidsorganisaties 

•  De zakenpartner kan niet onderbouwen dat hij in staat is om de werkzaamheden voor ons uit  
te voeren of weigert onze due-diligence-vragen te beantwoorden

•  De zakenpartner wil dat betalingen gedaan worden aan een bank die zich in een land bevindt  
dat niets met de transactie te maken heeft
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Een nadere blik: boycotten herkennen
Bewoordingen die ons verzoeken om deel te nemen aan een boycot, hoeven 
niet altijd direct duidelijk te zijn. Let in een overeenkomst, offerte, inkooporder, 
vragenlijst of kredietbrief op het volgende:

• De bewoording 'boycot' of 'zwarte lijst' komt voor

•  De import of export van goederen uit of naar bepaalde landen wordt verboden

•  We zijn verplicht goederen niet via havens van bepaalde landen te verschepen

Internationale handel 
Als wereldwijd opererend bedrijf importeert en exporteert Wesco overal ter wereld 
producten. We begrijpen dat er diverse wetten bestaan om de handel van bepaalde 
producten te beperken, evenals de handel met landen, personen en bedrijven of 
instellingen waaraan sancties of andere beperkingen zijn opgelegd. We houden 
ons aan alle toepasselijke wetten op export en import. We nemen niet deel aan 
handelsactiviteiten die in strijd zijn met deze wetten, en we vragen derden niet 
om dit namens ons te doen. Om de integriteit van onze toeleveringsketen te 
waarborgen, geven we ons beleid inzake de naleving van handelsvoorschriften 
door aan anderen die namens ons zakendoen. Als het beleid van Wesco in strijd is 
met toepasselijke handelswetten, nemen we voor advies contact op met het Trade 
Compliance Department of met de juridische afdeling.

We weten ook dat voor bepaalde handelsproducten speciale controlemaatregelen 
gelden en de juiste vergunning nodig is voordat ze geëxporteerd mogen worden. 
We begrijpen dat het door handelsbeperkingen en sancties verboden kan zijn om 
zaken te doen met bepaalde landen, bedrijven, instellingen en personen, en we 
nemen de nodige stappen om partijen te controleren op vermelding op lijsten met 
partijen waarvoor beperkingen gelden. We nemen ook de wetten in acht die de 
export regelen en het uitwisselen van bepaalde technische informatie beperken, 
inclusief het uitwisselen via e-mail of internet. We voldoen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat we de vereiste vergunningen of overige 
goedkeuringsdocumenten van de overheid die nodig zin om goederen, diensten 
of technologie te importeren, te exporteren of te herexporteren.

Tevens houden we ons aan de antiboycotwetten van de VS, waardoor het ons 
verboden is om deel te nemen of mee te werken aan een buitenlandse boycot 
of andere beperkende handelspraktijken die niet zijn goedgekeurd door de 
regering van de VS. 

Integriteit in de praktijk
V  Wat moet ik doen als ik vermoed dat een klant producten die hij van 

Wesco gekocht heeft, naar een land verscheept waaraan sancties of een 
embargo is opgelegd op basis van de toepasselijke exportwetten?

A  Het verschepen van een product naar landen waaraan sancties of 
embargo's zijn opgelegd, zelfs via derden, kan onwettig zijn. De regels 
voor het verschepen van deze vrachten zijn zeer complex. Bepalen of het 
verschepen wettig is, vereist een zorgvuldige beoordeling van de feiten 
door het Trade Compliance Department of de juridische afdeling.

V  Ik werk op een vestiging van Wesco buiten de VS. Ik ben gevraagd 
om kabels te kopen bij een leverancier die op de SDN-lijst (Specially 
Designated Nationals) van de VS staat. Mag ik dit product bij de 
leverancier kopen, want ik werk op een vestiging buiten de VS en ik ben 
geen Amerikaans staatsburger? Zo niet, kan ik dan een onafhankelijke 
derde partij dit artikel namens ons laten inkopen?

A  Nee. Ons beleid inzake internationale handel bepaalt duidelijk dat 
werknemers van Wesco, ongeacht waar ze gevestigd zijn, moeten 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake handelssancties, 
waaronder alle beperkingen voor rechtspersonen en natuurlijke 
personen. Hiertoe behoort toestemming aan derden om namens 
ons in te kopen. U moet voor advies contact opnemen met het Trade 
Compliance Department of de juridische afdeling.

Politieke activiteiten en bijdragen
Wesco levert als onderneming geen bijdragen in de vorm van geld of andere 
zaken van waarde aan een kandidaat voor een politieke functie of een politieke 
partij. Wesco respecteert de rechten van zijn werknemers op deelname aan 
het politieke proces en moedigt hen aan om op eigen kosten deel te nemen 
aan de door hen gewenste politieke activiteiten. Werknemers moeten echter 
expliciet duidelijk maken dat deze activiteiten niet die van Wesco zijn wanneer 
ze deelnemen aan het politieke proces. 

Werknemers kunnen niet gebruikmaken van bedrijfsmiddelen, eigendommen, 
tijd of financiële middelen van Wesco voor hun eigen politieke activiteiten 
en mogen geen vergoeding vragen om politieke partijen of kandidaten 
te ondersteunen. Als een werknemer een persoonlijke politieke bijdrage 
doet, mag hij niet aan een kans op een overheidsopdracht werken als deze 
politieke bijdrage tot belangenverstrengeling kan leiden, de schijn van 
belangenverstrengeling kan wekken of de zogenoemde 'pay-to-play' regels 
schendt. Als een werknemer van plan is om zich kandidaat te stellen voor een 
openbaar ambt of dit te aanvaarden, moet hij eerst van tevoren met zijn manager 
bespreken of de officiële verplichtingen van het ambt zijn werkzaamheden 
kunnen beïnvloeden om zo de eventuele negatieve gevolgen voor zijn werk tot 
een minimum te beperken en belangenverstrengeling te voorkomen.

Meer informatie
-  Beleid inzake internationale handel
-  Trade Compliance Department
-  Handboek exportnaleving en procedures
-  Korte handleidingen 

samenvatting exportnaleving

Een nadere blik: regels en beperkingen
'Pay-to-play' regels in de VS kunnen directeuren, 
leidinggevende functionarissen en werknemers 
die samenwerken met klanten uit de publieke 
sector, beperken in het doen van politieke 
bijdragen aan de kandidaat van een nationale 
of lokale kandidaat, ambtsdrager of politiek 
actiecomité. Neem voor aanvullend advies 
contact op met de sectie Overheidscontracten 
van de juridische afdeling van Wesco.

Integriteit in de praktijk
V  Mijn manager heeft me gevraagd om geld te geven aan een bepaalde 

kandidaat. Hij verzekert me dat ik niet verplicht ben om geld te geven, 
maar ik voel me onder druk gezet om aan zijn verzoek te voldoen. 
Hoe moet ik dit aanpakken?

A  Werknemers mogen geen druk uitoefenen op andere werknemers 
om een politieke partij of kandidaat te steunen. Als u het moeilijk 
vindt om hierover met uw manager of een andere manager te praten, 
kunt u contact opnemen met de HR-afdeling of het Ethics and 
Compliance Office.

V  Ik ben kandidaat voor een politieke functie in de stad waar ik woon. 
Ik wil in mijn campagnefolder vermelden dat ik bij Wesco werk. 
Mag ik dat doen?

A  Nee. Dit is niet gepast, want het kan de indruk wekken dat Wesco 
uw kandidatuur impliciet steunt.
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Samenwerken met de overheid
We nemen alle wet- en regelgeving in acht die van toepassing is op aanbestedingen en inkoop bij de overheid 
en de omgang met overheidsfunctionarissen en werknemers bij overheidsprojecten in het geval van levering 
van producten of diensten, hetzij direct aan een overheidsinstelling, hetzij indirect via een opdrachtnemer of 
toeleverancier voor de overheid.

We zijn eerlijk, correct en oprecht in onze omgang met overheidsfunctionarissen, overheidsinstellingen, 
opdrachtnemers en toeleveranciers voor de overheid en nemen hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving 
en het beleid van Wesco in acht. We houden ons aan de voorwaarden van overheidscontracten. 

We volgen nauwgezet het beleid en de richtlijnen van Wesco met betrekking tot het aanbieden van geschenken, 
etentjes, amusement of andere zaken van waarde aan overheidsfunctionarissen. We bespreken toekomstige 
werkgelegenheidskansen niet met huidige overheidsfunctionarissen zonder eerst contact op te nemen met de 
juridische afdeling van Wesco, het Ethics and Compliance Office of een Regional Compliance Officer.

We vermijden mogelijke belangenconflicten tussen organisaties, zoals het geval zou kunnen zijn als Wesco 
door werkzaamheden op basis van het ene overheidscontract over niet-openbare gegevens beschikt die ons 
een oneerlijk concurrentievoordeel geeft bij een ander contract, of als we door werkzaamheden op basis van 
het ene overheidscontract geen onpartijdig advies meer kunnen geven over een ander overheidscontract. 

Integriteit in de praktijk
V  Moet ik speciale regels volgen als ik voor 

overheidsfunctionarissen een lunch wil 
organiseren met wie ik samenwerk aan 
een project?

A  Bied pas iets aan als u kunt bevestigen dat 
het gepast is. Om te kunnen bepalen wat 
gepast is, neemt u contact op met de sectie 
Overheidscontracten van de juridische afdeling 
van Wesco, het Ethics and Compliance Office 
of een Regional Compliance Officer.

V  Een van mijn vrienden gaat weg bij de 
overheid en zou een uitstekende aanvulling 
zijn voor mijn nieuwe projectteam. Kan 
ik hem over deze kans informeren?

A  Neem contact op met de HR-afdeling 
of de juridische afdeling van Wesco 
voordat u met een huidige of voormalige 
overheidsfunctionaris een gesprek aangaat 
over zaken die met een dienstverband 
te maken hebben.

Meer informatie
-  Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid
-  Beleid inzake zakendoen 

met overheidsinstanties
-  Beleid inzake geschenken en 

zakelijk amusement 
-  Richtlijnen voor directe orders van 

de nationale overheid

Een nadere blik: ondernemers uit minderheidsgroepen 
of vrouwelijke ondernemers 
Vele nationale, statelijke en lokale overheidsinstellingen in de VS 
hebben diversiteitsinitiatieven die gericht zijn op bevordering van 
de groei en ontwikkeling van naar behoren gekwalificeerde kleine en 
benadeelde ondernemingen, de zogenoemde 'MWDBE's' (Minority, 
Women, Disadvantaged Business Enterprises). Wesco steunt deze 
initiatieven en doet dit in overeenstemming met federale, statelijke en 
lokale wet- en regelgeving inzake de deelname van MWDBE's aan door 
de overheid gefinancierde projecten en opdrachten ('Public Contracts'). 
Wesco zet zich in het bijzonder in voor de wettelijke deelname van 
naar behoren gecertificeerde MWDBE's die een commercieel nuttige  
rol kunnen en zullen spelen in de uitvoering van elk van de 
overheidsopdrachten waaraan ze deelnemen. 

Productkwaliteit en -integriteit
In lijn met onze kernwaarde 'Succesvol voor klanten en leveranciers' beschikt 
Wesco over een portfolio met producten, technologieën en diensten die 
waarde voor onze klanten creëren. We houden ons aan de interne processen 
voor kwaliteitsbewaking en de product- en klantspecificatie. We nemen de 
toepasselijke  wet- en regelgeving inzake productie, ontwerp, inkoop, testen, 
verpakking, opslag, verwerking, etikettering en verzending van producten 
in acht. We volgen de richtlijnen die opgesteld zijn om te waarborgen dat 
er aan onze klanten alleen echte producten verkocht en geleverd worden 
die verkregen zijn via erkende leveranciers. Door ons worden niet willens 
en wetens namaakproducten gekocht of aan klanten verkocht. We geven 
vragen over de echtheid of de erkende status van producten door aan het 
Category Management Department van Wesco.

Integriteit in de praktijk
V  We hebben een melding van een leverancier ontvangen dat er 

productiefouten opgetreden kunnen zijn in onlangs verscheepte 
elektrische apparatuur. De producten zijn al naar de klant verzonden, 
maar we hebben van hen nog geen meldingen ontvangen over defecten 
die van invloed zijn op de werking of veiligheid van de producten. Zijn we 
nu verplicht de hele productiebatch terug te roepen?

A  We reageren altijd meteen op mogelijke problemen met de productveiligheid.  
U moet de kwestie onmiddellijk met de leverancier bespreken.

Meer informatie
-  Beleid inzake toegelaten producten 

en namaakbestrijding
-  Gedragscode voor leveranciers
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Integriteit in de praktijk
V  Ik voer mijn werkzaamheden elektronisch uit zonder dat er feitelijk iets 

op papier gezet wordt. Geldt het archiefbeheerbeleid ook voor mij?

A  Ja. Dit beleid geldt voor alle bedrijfsgegevens, waaronder 
elektronische records.

V  Mijn manager heeft me gevraagd om de dossiers op te ruimen 
van teamleden die Wesco verlaten hebben. Ik heb geen idee of er 
documenten bewaard moeten worden of dat ik ze gewoon allemaal 
weg kan doen. Wat moet ik doen?

A  Eerst moet u het archiefbeheerbeleid en het bewaarschema voor 
bedrijfsdocumenten en -gegevens van Wesco raadplegen om te kijken of 
de items tot de categorieën of gegevens behoren waarop deze documenten 
van toepassing zijn. Als er geen rechtszaak, 'legal hold', onderzoek, 
audit of inspectie is waarop de documenten betrekking hebben, 
kunnen documenten en e-mails vernietigd worden volgens de normale 
bedrijfsuitoefening en in overeenstemming met ons archiefbeheerbeleid 
en bewaarschema voor bedrijfsdocumenten en -gegevens.

Archiefbeheer
We beheren onze bedrijfsdocumenten en -gegevens in overeenstemming met de 
toepasselijke bewaarplichten. Verschillende wetten en goed ondernemerschap 
vereisen dat Wesco bepaalde bedrijfsdocumenten en -gegevens, waaronder 
elektronische records, de desbetreffende termijn bewaart. Daarnaast 
doen we relevante documenten en gegevens niet weg als er processen, 
audits of onderzoeken lopen of deze anderszins vereisen dat ze bewaard 
worden. Aan de andere kant leidt langere opslag van bedrijfsdocumenten 
en -gegevens dan nodig is tot onnodige kosten en mogelijke risico's voor 
Wesco. Daarnaast voorkomt het dat relevante documenten en gegevens 
op efficiënte wijze opgehaald en geraadpleegd kunnen worden. We houden 
ons aan het archiefbeheerbeleid en aanverwante richtlijnen van Wesco, 
waaronder ons bewaarschema voor bedrijfsdocumenten en -gegevens. 
Dit beschrijft hoelang we bedrijfsdocumenten en -gegevens moeten  
bewaren en wanneer we ze weg mogen doen. 

Meer informatie 
-  Archiefbeheerbeleid 
-  Bewaarschema voor bedrijfsdocumenten 

en -gegevens

Financiële rapportage 
Onze aandeelhouders vertrouwen erop dat we tijdige en nauwkeurige informatie 
over onze bedrijfsactiviteiten en financiële resultaten leveren. Om ervoor 
te zorgen dat de informatie in rapporten aan de Securities and Exchange 
Commission van de VS of die op vergelijkbare wijze openbaar worden gemaakt 
volledig, eerlijk, nauwkeurig en tijdig is, houden we ons aan strenge normen voor 
het bijhouden van de financiële verslaggeving en boekhouding en handhaven 
en volgen we ons systeem van interne controles en procedures.

Integriteit in de praktijk
V  Ik werk niet op de financiële of boekhoudafdeling. Is 'financiële 

integriteit' dan wel mijn verantwoordelijkheid?

A  Ja. Een nauwkeurige administratie is niet de verantwoordelijkheid van 
één team of één afdeling. Het is een verantwoordelijkheid die we met 
elkaar delen. Onze dagelijkse transacties moeten nauwkeurig, volledig en 
correct vastgelegd zijn: van onkostendeclaraties en inschrijfformulieren 
voor werknemersvoordelen tot verkoopfacturen.

V  Ik werk op de verkoopafdeling van Wesco en heb net een grote deal met 
een nieuwe klant gesloten. Het laatste kwartaal gingen de zaken niet 
zo goed, en ik heb mijn verkooptarget dan ook niet gehaald. Ik heb al 
enkele deals in de pijplijn staan voor volgende maand. Dit kwartaal moet 
het halen van mijn verkooptarget daarom geen probleem zijn. Mag ik de 
verkoop van mijn nieuwe klant antidateren in het afgelopen kwartaal, 
zodat ik mijn verkooptarget toch nog haal?

A  Helemaal niet. Onze financiële gegevens moeten nauwgezet elke 
transactie weergeven. Ongeacht uw verkooptargets moeten de orders 
van uw nieuwe klant vastgelegd worden op de datum waarop ze 
verzonden zijn. Welke werkzaamheden we ook bij Wesco uitvoeren, we 
hebben allemaal de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de 
administratie van de onderneming volledig en nauwkeurig is.

Integriteit namens onze aandeelhouders
We creëren en behouden waarde voor onze aandeelhouders door integer en in het belang van Wesco en zijn stakeholders te handelen� 
We beschermen de bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke informatie van Wesco, houden nauwkeurige bedrijfsverslagen bij, zorgen 
voor tijdige en nauwkeurige financiële rapportage, vermijden belangenconflicten en communiceren via de juiste kanalen. 

Administratie en boekhouding
Volledige en nauwkeurige administratie en boekhouding
Onze aandeelhouders vertrouwen erop dat onze administratie en boekhouding 
volledig, nauwkeurig en betrouwbaar zijn. We nemen strenge normen in acht bij 
het bijhouden van onze financiële verslagen en andere verslagen en rekeningen. 
In onze boeken worden de onderdelen van elke transactie weergegeven met een 
eerlijke, nauwkeurige en duidelijke presentatie van de feiten. 

We vervalsen informatie niet of verbergen het niet op onjuiste wijze. We 
weten dat onze bedrijfsgegevens, waaronder onze e-mails en voicemails, aan 
openbaarmaking onderworpen kunnen worden. We doen ons best om zo 
duidelijk, nauwkeurig en respectvol mogelijk te communiceren. 

Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om ons deel te doen, zodat de 
administratie en boekhouding van Wesco de transacties en gebeurtenissen 
waarvan ze verslag doen, nauwkeurig weergeven en ondersteunde documentatie 
bevatten. We doen geen onjuiste of valse beweringen in onze boeken, 
onkostendeclaraties, urenverantwoordingen, kwaliteits- of veiligheidsrapporten 
of andere bedrijfsdocumenten. We veranderen, verbergen of vernietigen geen 
documenten of dossiers die zijn onderworpen aan een onderzoek, officiële 
procedure of een verzoek van de juridische afdeling (bijv. 'legal hold').
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Een nadere blik: administratie 
en boekhouding
Bedrijfsdocumenten omvatten inkooporders, 
contracten, productiegegevens, 
onkostendeclaraties, facturen, van overheidswege 
verplichte publicaties, andere financiële 
overzichten en door regelgeving vereiste rapporten 
aan overheidsorganisaties, zelfs routinezaken als 
e-mails en urenverantwoordingen.

Een nadere blik: 'legal holds' 
Een 'legal hold', ook wel 'litigation hold' 
genoemd, is de procedure waarbij Wesco 
verplicht is mogelijk relevante informatie te 
bewaren wanneer er een proces of rechtszaak 
loopt of redelijkerwijs verwacht kan worden. 
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Belangenconflicten
We handelen in het belang van Wesco en onze aandeelhouders en we vermijden 
situaties die ons kunnen verleiden om iets te doen dat tegen dit belang indruist. 
We vermijden feitelijk zelfs de schijn van belangenverstrengeling. We gebruiken 
onze functie, contacten of kennis over Wesco niet voor eigen gewin, we concurreren 
niet met Wesco en gebruiken een gelegenheid die zich aan Wesco voordoet, 
niet voor eigen gewin. We staan niet toe dat persoonlijke of familierelaties of 
investeringen buiten het bedrijf onze zakelijke beslissingen beïnvloeden.

Directeuren, leidinggevende functionarissen en werknemers kunnen verplicht 
zijn tot melding van investeringen in of relaties met bedrijven waarmee Wesco 
zakendoet, of van andere mogelijke belangenconflicten aan het Ethics and 
Compliance Office, een Regional Compliance Officer of de juridische afdeling. 
We vermijden zakelijke activiteiten buiten het bedrijf die ons zouden kunnen 
belemmeren bij het uitvoeren van onze verantwoordelijkheden. 

Een nadere blik: belangenconflicten herkennen
 Voorkom latere problemen. Als u denkt dat er sprake is van 
belangenverstrengeling maar dit niet zeker weet, moet u zich het 
volgende afvragen: Deze situatie, dit gedrag of deze relatie …

•  is in strijd met de waarden en het beleid van Wesco

•  zet me er ten onrechte toe aan ten gunste van mijn familie, 
vrienden of persoonlijke belangen te handelen

•  wekt de indruk dat ik het belang van Wesco niet vooropstel

•  wekt de indruk dat ik de bedrijfsmiddelen van Wesco ten voordele 
van mezelf, familie of vrienden of voor eigen gewin gebruik

•  beïnvloedt – of lijkt dat te doen – mijn vermogen om 
onbevooroordeelde en objectieve zakelijke beslissingen te nemen

•  beschadigt de reputatie van het bedrijf

• belemmert de uitvoering van mijn werkzaamheden
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Communicatie en sociale media
Om op een nauwkeurige en consistente wijze naar de media, onze 
aandeelhouders of het algemene publiek over onze onderneming en activiteiten 
te communiceren, spreken we niet zonder uitdrukkelijke toestemming namens 
Wesco. Als we een vraag van een aandeelhouder, investeerder, marktanalist 
of iemand anders uit de financiële wereld krijgen, verwijzen we de vraag 
door naar ons team voor investeerdersrelaties of onze CFO. Als iemand van 
de media of een andere derde om een interview vraagt of om informatie of 
meningen verzoekt over zaken die met Wesco verband houden, verwijzen we 
dat verzoek, zelfs als het geen vertrouwelijke zaken betreft, door naar ons 
team voor bedrijfscommunicatie, dat toegang heeft tot relevante informatie 
en gekwalificeerd is om op gepaste wijze te reageren.

Bij het gebruik van sociale media moeten we op de volgende 
punten letten:
•  Geef duidelijk aan dat uitgedrukte meningen die van ons en niet die van 

Wesco zijn

• Maak geen vertrouwelijke bedrijfsgegeven bekend

•  Plaats geen berichten die discriminerend of bedreigend zijn of als intimidatie 
of pesterij aangemerkt kunnen worden

Deze voorschriften gelden zelfs voor opmerkingen over Wesco die we op een 
eigen blog, eigen socialemediapagina's of websites van derden maken.

Aanvragen en doorverwijzingen: wie doet wat
•  Verwijs alle verzoeken om financiële informatie door naar het  

team voor investeerdersrelaties

•  Verwijs alle media-aanvragen en algemene verzoeken door naar de 
afdeling Bedrijfscommunicatie

•  Verwijs alle aanvragen van overheidsinstellingen en regelgevende instanties 
door naar de juridische afdeling

Integriteit in de praktijk
V  Wat moet ik doen wanneer ik zie dat een collega Wesco als werkgever zwart 

maakt? Kan ik hierop reageren en dergelijke opmerkingen betwisten?

A  Nee, u mag hierop niet reageren, tenzij u specifiek bevoegd bent om 
uitspraken te doen namens Wesco. U moet de zaak doorverwijzen 
naar de HR-afdeling, het Ethics and Compliance Office of een 
Regional Compliance Officer.

Meer informatie
-  Beleid inzake externe communicatie
-  Beleid inzake sociale media van Wesco
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De omstandigheden waar conflicten kunnen optreden zijn onder meer:
•  Een tweede baan bij een leverancier, klant, concurrent of opdrachtnemer 

van Wesco

•  Familieleden die voor een leverancier, klant, concurrent of opdrachtnemer 
van Wesco werken

•  Belangrijke investeringen of een eigendomsbelang in een leverancier, klant, 
concurrent of opdrachtnemer van Wesco

•  Gebruik van bedrijfsmiddelen van Wesco voor een tweede baan, hobby's of 
externe belangen

•  De relatie leidinggevende-direct ondergeschikte tussen een manager en 
een echtgenoot, geregistreerd partner, familielid of een persoon met wie 
de manager een nauwe persoonlijke relatie heeft

Voordat we een activiteit uitvoeren of een beslissing nemen die tot 
belangenverstrengeling kan leiden, melden we alle feiten aan een manager, 
het Ethics and Compliance Office of een Regional Compliance Officer. 
Mogelijke conflicten moeten gemeld worden via de Business Integrity Line 
van Wesco en door te klikken op de link Conflicts of Interest Disclosure Form 
(Meldingsformulier belangenconflicten). 

Transacties van aanverwante partijen
Bij bepaalde typen transacties waarbij een directeur, een lid van de directie 
of een naast familielid betrokken is, kan voorafgaande toestemming in 
overeenstemming met het beleid inzake transacties van aanverwante 
partijen van Wesco vereist zijn.

Integriteit in de praktijk
V  Ik moet een parttime baan hebben naast mijn baan bij Wesco.  

Is dat een probleem?

A  Over het algemeen is het geen probleem als uw andere baan niet bij een 
bedrijf is dat een concurrent van Wesco zou kunnen zijn of anderszins tot 
belangenverstrengeling zou kunnen leiden, en zolang de andere baan 
geen invloed heeft op de uitvoering van uw baan bij Wesco.

V  Mijn echtgenoot werkt bij een bedrijf dat zakendoet met Wesco. Onlangs 
ben ik gepromoveerd, en in mijn nieuwe baan zal ik af en toe contact 
hebben met het bedrijf van mijn echtgenoot. Wat moet ik doen?

A  Dit kan een conflict creëren of de schijn van belangenverstrengeling 
wekken. U moet contact met uw manager, het Ethics and Compliance 
Office of een Regional Compliance Officer opnemen voor advies. Het 
is belangrijk dat potentiële belangenconflicten bekend worden, zodat 
we daarop vooruit kunnen lopen en problemen voorkomen. Daarnaast 
moeten u en uw echtgenoot stappen nemen om vertrouwelijke 
informatie of bedrijfsinformatie van beide bedrijven te beschermen.

Meer informatie 
-  Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid

-  Beleid inzake belangenconflicten

-  Beleid inzake transacties van 
aanverwante partijen

-  Toepasselijk werknemershandboek van Wesco

Belangenconflicten (vervolg)

Gegevens en vertrouwelijke informatie
Gegevens en vertrouwelijke informatie die we tijdens onze werkzaamheden maken of  
ontvangen, zijn waardevolle bedrijfsmiddelen voor Wesco. We maken, krijgen en gebruiken 
vertrouwelijke informatie over Wesco, onze zakenpartners, klanten, collega's en anderen. 
Het gebruik van onze systemen en andere technologische hulpmiddelen is hoofdzakelijk bedoeld 
voor zakelijke doeleinden. 

We nemen gepaste maatregelen om vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens te beschermen.  
Onze verantwoordelijkheid om vertrouwelijke informatie van Wesco tegen ongeoorloofd gebruik te 
beschermen geldt ook nog als we niet meer in dienst van Wesco zijn.
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Vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie die eigendom is van Wesco, onze klanten 
en zakenpartners of andere derden. We beschermen deze informatie op gepaste wijze en gebruiken ze 
uitsluitend voor het zakelijke doel waarvoor ze bedoeld is. We maken deze informatie uitsluitend bekend aan 
hen die hiertoe een legitieme zakelijke noodzaak hebben en die bevoegd zijn om ze te ontvangen, of indien 
dit wettelijk verplicht is. We gebruiken vertrouwelijke informatie niet voor persoonlijke doeleinden.

We accepteren geen vertrouwelijke informatie over een concurrent van een voormalige werknemer van deze 
concurrent. Als we onbedoeld in het bezit van informatie over een concurrent komen die van een voormalige 
werknemer van die concurrent afkomstig is, nemen we contact op met het Ethics and Compliance Office of 
een Regional Compliance Officer voor advies.

We nemen de nodige stappen om vertrouwelijke informatie te beschermen, waaronder indien van 
toepassing het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring voordat informatie met derden gedeeld 
wordt. We bespreken of tonen vertrouwelijke informatie van Wesco niet in het openbaar. We zijn voorzichtig 
wanneer we in het openbaar met anderen spreken of wanneer we mobiele telefoons, laptops en draadloze 
apparaten gebruiken, zodat derden vertrouwelijke informatie niet kunnen horen of zien. We passen op dat 
we niet onopzettelijk vertrouwelijke informatie aan familie of vrienden of via sociale media bekendmaken. 

Een nadere blik: vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijke informatie betreft onder meer de volgende informatie:

• Zakelijke of strategische doelen, plannen en vooruitzichten

• Informatie over prijzen en kosten

• Informatie over fusies, overnames en afstotingen

• Eigen bedrijfsprocessen en -procedures

• Intellectuele eigendom en handelsgeheimen

• Niet-openbare financiële gegevens

• Mededelingen over juridische zaken

• Overige niet-openbare informatie over klanten of derden

• Lijsten met klanten, leveranciers, zakenpartners en werknemers

• Interne organogrammen

• Contracten en overeenkomsten

Persoonsgegevens
We respecteren de privacy van onze klanten, collega's en zakenpartners, 
en we gaan zorgvuldig om met hun persoonsgegevens.  
We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme 
zakelijke doeleinden. We maken uitsluitend gebruik van persoonsgegevens 
die we voor onze werkzaamheden nodig hebben, en we delen ze niet 
met of stellen ze niet beschikbaar aan anderen die hier niet over mogen 
beschikken. We houden ons aan ons interne beleid, onze contractuele 
verplichtingen en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de verzameling, 
verwerking en bescherming van persoonsgegevens. We eisen dat derden die 
persoonsgegevens namens ons verwerken, deze beschermen.

Een nadere blik: persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee 
de identiteit van een persoon direct of indirect 
vastgesteld kan worden, zoals:

• Woonadres

•  Bank- of creditcardgegevens

• Biometrische gegevens

•  ID-nummers van overheidsinstanties

• Salarisgegevens

• Medische gegevens

• Medische dossiers

• Sollicitaties

http://www.wescodist.ethicspoint.com
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Informatie beschermen
We beschikken over een allesomvattend informatiebeveiligingsprogramma dat 
organisatorische, technische en fysieke veiligheidsvoorzieningen omvat die 
vertrouwelijke informatie, persoonsgegevens en de IT-systemen en -middelen 
van Wesco beschermen. We houden ons aan het beleid en de procedures 
van Wesco om onze netwerken, computers, programma's en gegevens te 
beschermen tegen aanvallen, schade of ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde 
toegang of ongeoorloofde bekendmaking. We maken geen gebruik van een 
systeem of database, tenzij we een legitieme zakelijke noodzaak hebben 
en hiertoe bevoegd zijn. Als we vermoeden dat vertrouwelijke informatie of 
persoonsgegevens ongeoorloofd bekendgemaakt, gedeeld of doorgegeven 
worden, melden we dit onmiddellijk aan het team voor informatiebeveiliging.

We begrijpen dat Wesco op elk moment en in overeenstemming met 
de toepasselijke wet- en regelgeving het gebruik en de inhoud van de 
informatiesystemen van het bedrijf kan monitoren, waaronder door het 
bedrijf verstrekte telefoons, computers en andere elektronische apparaten.  

Integriteit in de praktijk
V  Mijn laptop moet naar IT voor enkele upgrades, maar ik heb een belangrijk 

project dat ik dit weekend af moet ronden. Kan ik bestanden met 
klantgegevens op een USB-stick mee naar huis nemen of deze bestanden 
naar mijn persoonlijke e-mailadres mailen, zodat ik ze thuis af kan maken?

A  Geen van beide opties is toegestaan als er sprake is van vertrouwelijke 
of gevoelige gegevens. Alle vertrouwelijke gegevens van Wesco moeten 
beschermd worden tegen onbedoeld bekendmaken door middel van 
versleutelde opslag en verzending. Bij het gebruik van een USB-stick 
of e-mailen naar uw persoonlijke e-mailaccount voor het werken 
aan de bestanden op uw eigen pc is het beveiligingsniveau dat ons 
beleid vereist, niet gewaarborgd. U moet IT vragen of ze u een laptop 
in bruikleen kunnen geven, zodat u in het weekend via onze VPN 
verbinding met het netwerk van Wesco kunt maken.

V  Ik heb een e-mail ontvangen van 'ondrive@micrasoft.com', waarin 
ik gevraagd werd om gegevens in te voeren zodat mijn OneDrive 
bijgewerkt zou worden. Nadat ik dat gedaan had, realiseerde ik me dat 
het e-mailadres een spelfout bevatte. Hoewel er niets gebeurd is, moet 
ik hier toch iets mee doen?

A  U moet onze IT-afdeling Cybersecurity meteen op de hoogte stellen. Zelfs 
als onze systemen niet getroffen zijn, kunnen gegevens beschadigd zijn.

Meer informatie
-  IT/digitale communicatie: 

intranetsite (Compass)
-  Beleid en procedures 

inzake informatiebeveiliging
-  Standaard voor gegevensclassificatie
-  Vertrouwelijkheidsbeleid 

Een nadere blik: gegevensminimalisering
Dat we persoonsgegevens kunnen of willen 
verzamelen, betekent nog niet dat we dat ook 
moeten doen. Gegevensminimalisering houdt in 
dat het verzamelen, gebruiken en bewaren van 
persoonsgegevens beperkt moeten worden tot 
wat direct relevant en nodig is om een specifiek 
en legitiem zakelijk doel te realiseren.  
De gegevens mogen niet langer bewaard 
worden dan voor het realiseren van deze 
doeleinden nodig is.

De bedrijfsmiddelen van Wesco beschermen
Wij hebben de beschikking over de bedrijfsmiddelen van Wesco om onze werkzaamheden uit te voeren 
en wij beschermen deze tegen verlies, beschadiging, diefstal, verspilling en oneigenlijk gebruik. De 
bedrijfsmiddelen van Wesco omvatten fysieke eigendommen, zoals voorzieningen, voorraden, apparatuur, 
machines, gereedschappen, reserveonderdelen, grondstoffen, eindproducten, schroot, voertuigen, 
geldmiddelen, computers en software, computernetwerken en informatiesystemen. De bedrijfsmiddelen 
omvatten ook immateriële activa, zoals handelsgeheimen, vertrouwelijke informatie en gegevens. 

We gebruiken de bedrijfsmiddelen van Wesco voor legitieme zakelijke doeleinden en op de wijze die Wesco 
toestaat. Persoonlijk gebruik van de IT-middelen van Wesco, zoals een bedrijfslaptop of een e-mailaccount, 
is toegestaan zolang dit gebruik beperkt is en geen negatieve invloed heeft op de productiviteit of de 
werking van systemen.

We beschermen de bedrijfsmiddelen en handelen met budgettaire verantwoordelijkheid. We melden 
het wanneer er bedrijfsmiddelen van Wesco gestolen, beschadigd of onveilig zijn of gerepareerd moeten 
worden. Onze verplichting om geldmiddelen van Wesco te beschermen is met name belangrijk voor hen die 
budgetbevoegdheid hebben, reis- en representatiekosten goedkeuren of budgetten en rekeningen beheren. 
We doen het volgende om de bedrijfsmiddelen van Wesco te beschermen:

•  We houden ons aan de richtlijnen van het beleid inzake bevoegdheidsniveaus van Wesco bij de 
goedkeuring van transacties

•  We waarborgen dat geldmiddelen gebruikt worden voor het beoogde doel

• We leggen nauwgezet alle uitgaven vast

•  We controleren of declaraties die ingediend zijn voor vergoeding, een zakelijk doel betreffen, correct 
gedocumenteerd zijn en voldoen aan het beleid en de richtlijnen van Wesco

•  We zorgen ervoor dat bedrijfsmiddelen fysiek beschermd zijn, waaronder mobiele apparaten en computers 

Integriteit in de praktijk
V  Ik heb een collega die elektronica voor eigen 

gebruik koopt met zijn bedrijfscreditcard. 
Mag dit, want de werknemer doet een 
persoonlijke betaling via de rekening van 
zijn bedrijfscreditcard? 

A  Nee. Het beleid inzake betaalkaarten 
van Wesco verbiedt opzettelijk misbruik 
van een bedrijfsbetaalkaart voor 
persoonlijke aankopen.

Meer informatie
-  Beleid inzake fysiek beveiliging
-  Beleid inzake reiskosten en zakelijke uitgaven
-  Beleid inzake bevoegdheidsniveaus
- Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Een nadere blik: bedrijfsmiddelen misbruiken
Voorbeelden van misbruik van bedrijfsmiddelen van Wesco:

• Producten of voorraden meenemen voor persoonlijk gebruik
• Een bedrijfscreditcard gebruiken voor persoonlijke aankopen
•  Een bedrijfswagen gebruiken voor ongeoorloofde 

persoonlijke doeleinden
• Schroot of afvalproducten doorverkopen voor eigen gewin
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Handel met voorkennis
Tijdens onze werkzaamheden kunnen we de beschikking krijgen over 
belangrijke informatie over Wesco of andere bedrijven die niet beschikbaar is 
voor het algemene publiek. We handelen niet in effecten van Wesco of andere 
bedrijven terwijl we in het bezit zijn van belangrijke niet-openbare informatie, 
en we maken geen belangrijke niet-openbare informatie bekend aan anderen, 
bijvoorbeeld familieleden of vrienden, die vanwege deze kennis in effecten 
zouden kunnen handelen. Belangrijke niet-openbare informatie is alle informatie 
die niet bekend is bij of beschikbaar is voor het algemene publiek en die een 
redelijk handelende belegger belangrijk zou vinden voor de beslissing om 
bepaalde effecten te kopen, te verkopen of aan te houden. 

We begrijpen dat zowel positieve als negatieve informatie over Wesco of een 
ander bedrijf belangrijk kan zijn. We speculeren niet op korte termijn met Wesco-
effecten of ondernemen geen transacties waarbij we winst kunnen behalen als 
de waarde van de effecten van Wesco vermindert. Bij twijfel over een bepaalde 
transactie raadplegen we de juridische afdeling.

Integriteit in de praktijk
V  Door mijn werk weet ik dat het verkoopresultaat voor een van onze 

grootste klanten dit kwartaal erg goed is geweest. Mag ik mijn broer 
adviseren om nu aandelen van de klant te kopen voordat onze 
kwartaalinkomsten openbaar gemaakt worden?

A  Nee. Het kopen of verkopen van aandelen in Wesco of een ander bedrijf 
op basis van belangrijke niet-openbare informatie – of het 'tippen' 
door deze informatie door te geven aan anderen, zodat ze vervolgens 
zelf kunnen handelen – is niet alleen een overtreding van de zakelijke 
gedragscode, maar is ook onwettig en kan zwaar worden bestraft, 
bijvoorbeeld met sancties, boetes en strafmaatregelen.

Meer informatie 
-  Beleid inzake handel met voorkennis

Een nadere blik: belangrijke niet-openbare informatie
Voorbeelden van belangrijke niet-openbare informatie zijn:

• Winsten, financiële resultaten of prognoses
•  Potentiële overnames, fusies, afstoting of verkoop van 

belangrijke bedrijfsmiddelen
• Wijzigingen in de bedrijfsleiding,
• Aandelensplitsingen of wijzigingen in het dividendbeleid
• Belangrijke nieuwe producten of diensten
• Het vertrek of de indienstneming van belangrijke werknemers
• Het winnen of verliezen van een belangrijke klant of leverancier
•  Werkelijke of dreigende belangrijke rechtszaken of onderzoeken 

door de overheid

Integriteit in onze gemeenschappen
We nemen onze verantwoordelijk serieus om de gemeenschappen te dienen waarin we zakendoen, en we zetten ons in voor het behoud 
van de omgevingen waarin we leven� 
We zoeken naar mogelijkheden om onze gemeenschappen te verbeteren en we hebben oog voor de natuurlijke hulpbronnen waarvan 
we afhankelijk zijn�

Bijdragen aan onze gemeenschappen
We doen zaken in meer dan 50 landen en we beschikken over meer dan 800 
faciliteiten en kantoren. Deze faciliteiten bevinden zich in gemeenschappen waar 
onze werknemers en hun gezinnen, onze klanten en andere stakeholders wonen. 
We willen dat deze gemeenschappen inclusieve, duurzame en goede woon- en 
werkomgevingen vormen. 

We worden aangemoedigd om actief te worden in onze gemeenschap en 
om acties te ondersteunen waardoor onze gemeenschap wordt verbeterd. 
Individueel en via Wesco Cares ondersteunen we lokaal doelen op charitatief, 
maatschappelijk, educatief en cultureel gebied in de vorm van bijdragen, 
vrijwilligers en andere ondersteuning.

Duurzaamheid
Wesco zet zich in om het eigen verbruik van natuurlijke hulpbronnen te 
verminderen en werkt samen met klanten en leveranciers om hetzelfde te doen. 
Het duurzaamheidsprogramma van onze onderneming ondersteunt continue 
verbetering van onze bedrijfsprocessen, zodat we onze milieu-impact op het 
terrein van energieverbruik, afval, materialen, natuurlijke hulpbronnen en 
transport kunnen beheersen en verminderen.

In het kader van onze inzet nemen we alle toepasselijke milieuwet- en 
milieuregelgeving in acht. Daarnaast werken we samen met onze klanten en 
leveranciers bij de realisering van hun duurzaamheidsdoelen via de producten 
en diensten die we leveren. Elke werknemer speel een rol bij de succesvolle 
realisering van ons milieubeleid. We trainen onze werknemers in uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur.

Meer informatie
-  Richtlijnen voor bijdragen van Wesco

Meer informatie
-  Milieu, gezondheid, veiligheid en 

duurzaamheid: intranetsite (Compass)
-  Verklaring inzake milieu, gezondheid, 

veiligheid en duurzaamheid
-  Duurzaamheidsverslag van Wesco
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Contacten
Als er een aangelegenheid is die u wilt bespreken of als u alleen advies wilt, is uw eerste aanspreekpunt uw manager� Managers bevinden zich in de beste positie 
om te luisteren en te beslissen wat er vervolgens moet gebeuren� Als dat niet mogelijk is of als u het moeilijk vindt om de aangelegenheid met uw manager 
te bespreken, kunt u contact opnemen met het Ethics and Compliance Office, een Regional Compliance Officer, HR, Internal Audit of de juridische afdeling. 
Daarnaast kunt u een aangelegenheid aankaarten bij of een vraag stellen aan de Business Integrity Line van Wesco op een van de onderstaande manieren�

Ethics and Compliance Office
E-mail: ethics@wesco.com 
Telefoon: Toegangscode VS +1 224.521.8604

E-mail: Chief Ethics and Compliance Officer
 Wesco International
 225 West Station Square Drive
 Suite 700
 Pittsburgh, Pennsylvania 15219

Business Integrity Line
Online https://wescodist.ethicspoint.com 
VS en Canada 866.873.2376 (gratis)
Buiten de VS Gratis nummers per land op  

https://wescodist.ethicspoint.com

Regional Compliance Officers
Azië-Oceanië ethics.APAC@wesco.com
Latijns-Amerika ethics.CALA@wesco.com
Europa, Midden-Oosten en Afrika ethics.EMEA@wesco.com

Auditcommissie van de raad van bestuur van Wesco
Met de auditcommissie van de raad van bestuur kan contact opgenomen worden 
via de Business Integrity Line. In de VS en Canada kunnen meldingen aan de 
auditcommissie via de Business Integrity Line worden gedaan door te bellen 
naar 1.866.873.2376. Voor webgebaseerde meldingsopties en instructies voor 
het bellen van de Business Integrity Line van buiten de VS en Canada gaat u naar: 
https://wescodist.ethicspoint.com. 

Overige contacten in de gedragscode 
Bedrijfscommunicatie Corporate_Communications@wesco.com 
Informatiebeveiliging ITSecurity@wesco.com
Interne controle Internal_Audit@wesco.com
Investeerdersrelaties investorrelations@wescodist.com
Juridische zaken legaldepartment@wescodist.com
Veiligheid safety@wesco.com
Naleving van 
handelsvoorschriften

tradecompliance@wescodist.com
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