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Beste collega, 

Bio-Rad heeft een lange geschiedenis in het leveren van 
hoogwaardige producten en diensten die wetenschappelijk 
onderzoek bevorderen en de gezondheidszorg verbeteren. 
Terwijl wij groeien, is ons succes gebaseerd op ons streven 
naar integriteit in alles wat wij doen. Dit betekent ons op een 
professionele en ethische manier gedragen en de geldende 
wetten en richtlijnen naleven.

Deze herziene en bijgewerkte "Code voor bedrijfsethiek en 
-gedrag van Bio-Rad" bevat de nieuwe wetten, regels, richtlijnen 
en normen voor gedrag die van toepassing zijn op onze zakelijke 
activiteiten. Onze herziene Code beschrijft de hoekstenen van onze 
bedrijfsvoeringsfilosofie. Het omvat beleidslijnen en procedures die nodig zijn voor verantwoordelijke 
bedrijfspraktijken en hoge ethische normen.

De Code geldt voor alle werknemers, officiers en directeuren bij Bio-Rad en haar dochterondernemingen 
wereldwijd, ongeacht de functie of senioriteit. Waar van toepassing gelden deze beleidslijnen ook voor 
aannemers en andere derde partijen.

Neem even de tijd om deze Code zorgvuldig door te lezen om beter te begrijpen hoe deze beleidslijnen en 
procedures dagelijks van toepassing zijn op u. Als u vragen hebt, bespreek ze dan met uw leidinggevende 
of manager. U kunt ook de vragen die u over de Code heeft bespreken met Personeelszaken, de Juridische 
Afdeling of Corporate Compliance. 

Ongeacht uw positie bij Bio-Rad, speelt elk van ons een cruciale rol in het hooghouden van de lang gevestigde 
reputatie voor integriteit en kwaliteit van Bio-Rad. 

Ik verwacht van iedereen dat zij zich aan deze Code houden en met de hoogst mogelijke integriteit blijven 
werken om te zorgen voor het verdergaande succes van Bio-Rad.

Hartelijk dank,

Norman Schwartz

President & CEO 
Bio-Rad Laboratories, Inc.

Onze kernwaarden
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Leveren van nuttige, hoogwaardige 
producten die wetenschappelijke 
ontdekkingen bevorderen en de 
gezondheidszorg verbeteren.

Onze missie

Het doel van deze Code:

Deze Code dient als leidraad om ons te helpen 
eerlijke en ethische zakelijke beslissingen te 
nemen. Het is bedoeld om ons te helpen in 
het naleven van geldende wetten, regels en 
richtlijnen en het beleid van Bio-Rad. Deze 
Code kan niet alle mogelijke situaties bespreken 
die zich kan voordoen in onze dagelijke 

inspanningen, noch bespreekt het elke wet of 
beleidslijn van Bio-Rad. Deze Code toont echter 
onze waarden en biedt richtlijnen en middelen om 
ons te helpen het juiste te doen en met integriteit 
te handelen in alles wat wij doen. Bio-Rad streeft 
naar een organisatorische cultuur die ethisch 
gedrag en naleving van de wet stimuleert.
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De gedragscodes van  
de Bio-Rad-familie

Geldt voor medewerkers  
van Bio-Rad 

Voorbeelden:
• Directeuren
• Officiers
• Werknemers
• Uitzendkrachten
• Geleaste arbeiders

Er zijn drie gedragscodes van Bio-Rad die betrekking hebben op 
ons gedrag en het gedrag van onze zakelijke partners.

De Zakelijke Gedragscode van Bio-Rad geldt voor alle medewerkers 
van Bio-Rad. Medewerkers zijn de Raad van Bestuur, full- en 
parttime medewerkers, uitzendkrachten en geleaste werknemers.

De Gedragscode voor Kanaalparters en Consultants geldt 
voor zakelijke partners die (i) namens Bio-Rad optreden en (ii) 
contact hebben met de overheid of overheidsfunctionarissen, 
zorgprofessionals en zorgorganisaties of klanten. Deze Code is 

uitgebreider dan de Gedragscode voor Leveranciers vanwege de 
aanvullende verplichtingen die deze organisaties hebben als gevolg 
van het handelen namens Bio-Rad.

De Gedragscode voor Leveranciers geldt voor alle andere entiteiten 
die diensten of producten leveren aan Bio-Rad.

Code voor  
bedrijfsethiek  
en -gedrag van Bio-Rad

Geldt voor Kanaalpartners en 
Consultants die optreden  
namens Bio-Rad

Kanaalpartners  
Voorbeelden:
• Distributeurs
• Vertegenwoordigers
• Groepsinkooporganisaties
• Wederverkopers
• Verkoopconsultants

Consultants  
Voorbeelden:
• Consultants op het gebied van 
regelgeving
• Reisbureaus
• Vergaderingsplanners
• Logistiek aanbieders
• Advocatenkantoren en auditoren
• Immigratieconsultants

Geldt voor diegenen die 
producten en diensten leveren  
aan Bio-Rad

Voorbeelden:
• Leveranciers van grondstoffen
•  Fabrikanten van de Originele 

Apparatuur
• Aanbieders van conciërgediensten
•  Verkopers van 

kantoorbenodigdheden
•  Alle aanbieders die niet onder de 

Gedragscode voor Kanaalpartners 
en Consultants vallen 

Gedragscode voor  
Leveranciers  
van Bio-Rad

Gedragscode voor Kanaal 
partners en Consultants 
van Bio-Rad
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Onze kernwaarden geven vorm aan 
de cultuur en bepalen het karakter 
van ons bedrijf. Zij geven aan hoe 
wij ons dienen te gedragen en 
beslissingen moeten nemen

Innovatie

• Waarde creëren door middel van productinnovatie en 
-verbeteringen. 

• Innovatiemogelijkheden zoeken om nieuwe ideeën en 
benaderingen te zoeken voor het oplossen van bestaande en 
nieuwe uitdagingen.

• Nieuwe ideeën ontwikkelen en ze uitvoeren.

• Wederzijds succesvolle relaties opbouwen met klanten om hun 
behoeften beter te begrijpen.

Betrokkenheid

• De mensheid dienen.

• Wetenschappelijk onderzoek bevorderen en de kwaliteit van de 
gezondheidszorg verbeteren.

• Ons inzetten voor onze klanten.

• Betrokken zijn en een verschil maken.

• Wetenschappelijk onderwijs en geletterdheid bevorderen.

Onafhankelijkheid 

• Flexibel blijven in het voldoen aan de behoeften op middellange en 
lange termijn van onze klanten.

• Focus op langetermijngroei.

• De juiste beslissingen nemen - op het juiste moment.

• Nieuwe mogelijkheden nastreven.

Integriteit 

• Integriteit op de werkplek.

• Integriteit met onze klanten en zakelijke partners.

• Integriteit binnen ons bedrijf en in onze gemeenschappen.

PUNTEN OM TE ONTHOUDEN

Als u te maken krijgt met een moeilijke beslissing waarbij 
een nalevings- of ethische kwestie komt kijken, kan het 
helpen uzelf de volgende vragen te stellen over het mogelijke 
vervolg:

1. Zou de actie onze kernwaarden, beleid van Bio-Rad, deze 
Code of de wet schenden?

2. Zou ik mij schamen als anderen achter mijn actie zouden 
komen?

3. Zou de reputatie van Bio-Rad beschadigd worden door 
mijn actie?

Onze kernwaarden



Begeleiding vragen en 
problemen melden



53 Begeleiding vragen en problemen melden9

Vragen stellen en  
zorgen bespreken
U bent verantwoordelijk voor het wettelijk en ethisch uitvoeren 
van alle activiteiten van Bio-Rad. Van tijd tot tijd zult u een vraag 
hebben over de wet, deze Code of de beleidslijnen van Bio-Rad - of 
vermoeden dat een van deze is geschonden. Aarzel niet om vragen 
te stellen of daadwerkelijke of mogelijke schendingen te melden.

Het aan de kaak stellen van problemen kan Bio-Rad helpen risico's 
te verminderen, processen te verbeteren en problemen op te 
lossen. U dient te handelen 'in goed vertrouwen', wat betekent dat 
u vermoedens waarvan u redenen heeft om aan te nemen dat ze 
waar zijn te melden, zelfs als later wordt vastgesteld dat er geen 
schending heeft plaatsgevonden. U hoeft het niet juist te hebben, 
maar u moet handelen in goed vertrouwen. 

Bio-Rad beschikt over meerdere middelen om op vragen en zorgen 
te reageren.

Hoe vragen te stellen of problemen te melden

In veel gevallen is uw directe leidinggevende of manager de 
geschikte persoon die u kan helpen met de vragen en zorgen. Het 
kan echter soms beter zijn om uw vraag of zorg aan iemand anders 
voor te leggen. U kunt hulp vragen aan of een melding doen door 
middel van een van de volgende middelen:

• Uw directe leidinggevende of een andere manager

• Uw plaatselijke vertegenwoordiger van Human Resources 

• De afdeling Bedrijfsnaleving

• De Juridische afdeling 

• De Bio-Rad Integriteitshulplijn. De Integriteitshulplijn wordt 
bediend door een onafhankelijke derde partij. Het is beschikbaar 
op www.Bio-RadIntegrityHelpline.com. De Integriteitshulplijn is 
beschikbaar voor medewerkers, officiers, directeuren, zakelijke 
partners van Bio-Rad en andere derde partijen, behalve waar 
verboden volgens de plaatselijke wetgeving.

• De Integriteitshulplijn is 24 uur per dag, zeven dagen per week 
beschikbaar via plaatselijke telefoonnummers en via internet. 
In het geval dat u werkt in een land waar de wet de onderwerpen 
beperkt die gemeld kunnen worden via een hotline, zal de 
Integriteitshulplijn u naar andere geschikte meldkanalen van Bio-Rad 
doorverwijzen. Er zijn telefonisten beschikbaar die uw taal spreken.

• De Auditcommissie van de Raad van Bestuur. U kunt 
rechtstreeks contact opnemen met de Auditcommissie met 
zorgen die betrekking hebben op de boekhouding, interne 
boekhoudingscontroles en auditingzaken. Contact opnemen via 
de post naar Bio-Rad Laboratories, Inc., t.a.v.: Audit Committee, 
Mail Stop: 1-116, 2000 Alfred Nobel Dr., Hercules, CA 94547, VS 
of door een e-mail te sturen naar audit_committee@bio-rad.com.

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

A Ja. U dient altijd zorgen te melden over schendingen 
en mogelijke schendingen van de wet, ongeacht 
het bedrag of de impact voor ons bedrijf dat ermee 
gemoeid is.

V

A Als u vindt dat deze Code of het beleid van Bio-Rad 
is geschonden, wordt er van u verwacht dat u zich 
direct uitspreekt. Uw eerste contactpunt is meestal 
uw manager.

Wanneer moet ik mij laten horen?

V Ik ben net achter een regelgevende wijziging gekomen 
die 60 dagen geleden is ingegaan, die het productteam 
waar ik leiding aan geef niet in de nieuwe versie van het 
product heeft ingebouwd. Ik schat dat het ongeveer 
$45.000 kost om de wijzigingen aan te brengen. 
Het stoppen om de wijzigingen aan te brengen zou 
de lanceerdatum in gevaar brengen en wij willen dit 
cruciale product graag bij de klant krijgen. Mij is verteld 
dat de wettelijke boete voor het niet naleven van deze 
nieuwe richtlijn ongeveer $6.000 zou zijn. Moet ik van 
mij laten horen, aangezien de boete veel lager is dan 
de kosten voor het bijwerken?

V

A Ja. U kunt de Integriteitshulplijn gebruiken om een 
vraag te stellen. Het is niet alleen bedoeld voor het 
melden van aantijgingen of zorgen.

Kan ik contact opnemen met de Integriteitshulplijn als 
ik alleen maar een vraag heb?

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Bio-Rad zal de informatie die u meldt zo vertrouwelijk mogelijk 
behandelen. Als u het niet prettig vindt uzelf bekend te maken, 
kunt u ook anoniem melden, behalve als dit wettelijk verboden is. 
U wordt echter gestimuleerd uw identiteit kenbaar te maken als u 
een melding doet aangezien het moeilijker kan zijn om anonieme 
meldingen te onderzoeken en dit stelt Bio-Rad in staat om het 
meest zorgvuldige onderzoek mogelijk uit te voeren.

U dient de meest relevante data, namen, locaties en andere details 
vermelden in uw melding indien mogelijk om het onderzoek te 
bevorderen. Zelfs als u niet alle feiten heeft of niet zeker weet of er een 
probleem is, wordt u nog steeds gestimuleerd om uw zorg te melden.

Nadat u een melding gedaan heeft

Ongeacht van hoe u wilt melden, zal Bio-Rad alle meldingen van 
daadwerkelijk of mogelijk wangedrag serieus nemen en er naar 
behoren mee omgaan. Aangewezen personeel zal de meldingen 
zorgvuldig onderzoeken. Als de melding gegrond blijkt te zijn, 
zal Bio-Rad de betreffende disciplinaire en corrigerende actie 
ondernemen. Als melder wordt u op de hoogte gesteld wanneer het 
onderzoek is afgerond en of de melding gegrond was.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Escalatie beschuldigingen en onderzoeksbeleid

Wanneer moet ik mij laten horen?V

A De Integriteitshulplijn wordt bediend door een 
externe aanbieder om te zorgen voor anonimiteit. In 
de meeste gevallen kunt u anoniem blijven als u de 
Integriteitshulplijn gebruikt. In bepaalde landen kan 
dit echter anders zijn vanwege plaatselijke, wettelijke 
beperkingen.

Kan ik anoniem blijven als ik de Bio-Rad 
Integriteitshulplijn gebruik?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Geen represailles
Bio-Rad tolereert geen enkele vorm van represaille tegen een 
medewerker die een ethische zorg in goed vertrouwen meldt of die 
deelneemt aan een onderzoek naar een mogelijke schending van 
onze Code. Als u dergelijke represailles ondergaat of ziet, meld dit 
dan. Iedereen die zich inlaat met represailles krijgt te maken met 
disciplinaire acties.

Door wangedrag te melden, helpen wij bij te dragen aan de ethische 
cultuur binnen Bio-Rad. Bio-Rad erkent dat, om de cultuur van 
integriteit en respect te behouden, wij diegenen moeten beschermen 
die in goed vertrouwen melden en die in goed vertrouwen 
meewerken aan onderzoeken van dergelijke meldingen.

Als u denkt dat u of iemand anders te maken heeft met 
represailles, dient u dit te melden aan Personeelszaken, de afdeling 
Bedrijfsnaleving of via de Integriteitshulplijn.

Schendingen van deze Code
Alle medewerkers dienen zich te houden aan de wet, deze 
Code en de beleidslijnen van Bio-Rad. Schendingen kunnen 
ernstige gevolgen hebben. Bio-Rad zal de gemelde schendingen 
onderzoeken in overeenkomst met de geldende wetten en 
volgende het geschikte, interne onderzoeksproces. Schendingen 
kunnen leiden tot disciplinaire actie inclusief beëindiging van de 
arbeidsrelatie, alsmede mogelijke civiele of strafrechtelijke straffen.

Wanneer moet ik mij laten horen?V

A Nee, Bio-Rad verbiedt represailles van welk soort ook 
als een melding in goed vertrouwen is gedaan.

Ik heb de Integriteitshulplijn gebeld om wangedrag 
te melden waarvan ik vermoedde dat het had 
plaatsgevonden. Toen kwam ik erachter dat 
ik verkeerd zat en dat er geen beleidslijn is 
geschonden. Kan ik represailles verwachten?
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Meewerken met onderzoeken
Bio-Rad streeft ernaar de binnengekomen meldingen direct 
te onderzoeken. Het is belangrijk alle gevraagde informatie te 
verstrekken voor onderzoeken die uitgevoerd worden door Bio-
Rad. Bio-Rad kan ervoor kiezen geen onderzoek te starten als 
een melding alleen niet-gespecificeerd wangedrag of algemene 
aantijgingen bevat zonder de juiste informatie-ondersteuning.

Wij moeten altijd ons best doen de juiste informatie te vertrekken en 
geen verklaringen af te leggen die vals of misleidend zijn of iemand 
anders te stimuleren dat te doen. Het is een schending van deze 
Code om bewust een vals probleem te melden of een misleidende 
verklaring af te leggen aan Bio-Rad. Dergelijke acties kunnen de 
meldende persoon onderwerpen aan acties zoals hierboven in 
"Schendingen van deze Code" wordt aangegeven.

Overheidsinstellingen en andere buiten Bio-Rad kunnen informatie 
opvragen van of over Bio-Rad. U dient direct de Juridische Afdeling 
te waarschuwen als er in het kader van een onderzoek contact 
met u opgenomen wordt door een overheidsinstelling, een niet-
medewerker van Bio-Rad of een externe onderzoeker.

Hogere verwachtingen voor 
leidinggevenden en managers 
Hoewel deze Code van toepassing is op alle medewerkers, officiers 
en directeuren van Bio-Rad, stellen wij vooral hoge eisen aan onze 
leidinggevenden en managers vanwege hun rol als leiders binnen 
Bio-Rad.

Als u een leidinggevende of manager bent, moet u het goede 
voorbeeld geven en een ambassadeur zijn van de principes zoals 
aangegeven in deze Code. Dit betekent deze Code bespreken met 
medewerkers, het belang van ethisch gedrag bevorderen en een 
positieve werkomgeving creëren zodat medewerkers zich op hun 
gemak voelen om zorgen te melden en vragen te stellen.

U dient ook op de hoogte te zijn van deze Code en de beleidslijnen 
en procedures die in deze Code vermeld worden en u dient 
op de hoogte te zijn van de betreffende gedeeltes van de 
Managementrichtlijnen van Bio-Rad.

Als leidinggevende of manager is het tevens uw verantwoordelijkheid 
om tijdig melding te maken van een schending van deze Code of 
ander onethisch of illegaal gedrag, of u het wangedrag zelf hebt 
waargenomen, er een melding over hebt ontvangen of anderszins 
ervan op de hoogte bent of er een vermoeden van heeft.

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

V

A Nee. Managers en leidinggevende mogen niet zelf 
hun eigen, informele onderzoeken uitvoeren of zelf 
beslissen of een aantijging dient te worden gemeld.

Ik ben een nieuwe manager van een verkoopteam 
en een teamlid heeft mij benaderd met een 
financiële aantijging tegen een ander teamlid. Kan ik 
zelf een snel onderzoek uitvoeren?

V

A Ja. U moet meewerken aan bedrijfsonderzoeken en 
relevante informatie geven die u hebt. Uw hulp bij 
onderzoeken is belangrijk en kan ertoe bijdragen dat 
Bio-Rad een betere plek wordt om te werken.

Onthoud dat Bio-Rad represailles in welke vorm dan 
ook niet tolereert tegen iemand die een ethische zorg 
in goed vertrouwen meldt of die deelneemt aan een 
onderzoek waar hij/zij voor wordt ondervraagd.

Mij is gevraagd om te worden geïnterviewd als 
onderdeel van een onderzoek, maar ik wil er niet 
bij betrokken worden. Moet ik toestemmen met 
het interview?
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Naleven van de wet
De wereldwijde aard van ons bedrijf betekent dat wij de wetten 
en richtlijnen in veel jurisdicties moeten kennen en naleven met 
betrekking tot veel onderwerpen alsmede de beleidslijnen en 
procedures van Bio-Rad zelf. Als deze wetten, plaatselijke gebruiken 
of zakelijke praktijken in strijd zijn met de Amerikaanse wet of regels 
aangegeven in deze Code of de beleidslijnen van Bio-Rad moeten 
wij eerst toestemming vragen aan de Juridische Afdeling alvorens 
eraan te voldoen. Op alle locaties waar wij zakendoen, zijn wij 
verplicht op ethische wijze zaken te doen, ons gezonde verstand te 
gebruiken en gedrag te vermijden dat onze integriteit kan schaden of 
de schijn daarvan kan wekken.

Als u een conflict opmerkt tussen deze Code en de plaatselijke 
wetgeving dient u: 

• eerst advies te vragen. Wetten zijn gecompliceerd. U kunt 
contact opnemen met de Juridische Afdeling of de Afdeling 
Bedrijfsnaleving voor informatie.

• de plaatselijke wet te volgen indien het naleven van een deel 
van deze Code ertoe zou kunnen leiden dat u de plaatselijke 
wetgeving zou schenden.

• deze Code na te leven als er een conflict bestaat tussen onze 
Code en het plaatselijk gebruik. 

• de meer beperkende beleidslijnen te volgen als uw bedrijfseenheid 
of locatie beleidslijnen heeft die beperkender zijn dan deze Code.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Managementrichtlijnen

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Wij stimuleren een inclusieve en 
positieve werkomgeving
Wij behouden de integriteit op de werkplek door met respect te 
handelen ten aanzien van onze eigen collega's. Wij begrijpen en 
handelen in overeenstemming met gebieden zoals hieronder genoemd.

• Bio-Rad verbiedt onwettige discriminatie of intimidatie op basis van 
ras, kleur, geloofsovertuiging, geslacht (inclusief geslachtsinformatie, 
geslachtsidentiteit en geslachtsuitdrukking of zwangerschap, 
geboorte van een kind of gerelateerde onderwerpen), seksuele 
oriëntatie, religie, huwelijkse staat, leeftijd, nationale oorsprong, 
staatsburgerschap, fysieke of mentale handicap, medische conditie, 
veteranen status, genetische informatie of andere overwegingen die 
specifiek wettelijk verboden zijn. 

 Bio-Rad zet zich in voor de principes van gelijke behandeling en 
streeft ernaar een werkgever van gelijke mogelijkheden te zijn.  
Bio-Rad zal alle geldende wetten naleven die te maken hebben 
met gelijke arbeidsmogelijkheden voor alle werknemers en 
sollicitanten.

• U bent verantwoordelijk voor het uitdragen van het streven 
van Bio-Rad naar veiligheid en beveiliging. Houd u aan alle 
veiligheidsbeleidslijnen, inclusief het dragen van beschermende 
kleding en uitrusting, het correct hanteren, opslaan, gebruiken en 
verwijderen van gevaarlijke stoffen en het op een veilige manier 
gebruiken van machines en apparatuur. Het bezit van wapens op 
de werkplek en het gebruik of de distributie van alcohol, illegale 
drugs of gecontroleerde substanties is strikt verboden. U mag niet 
op het werk verschijnen of zich met zaken van Bio-Rad bemoeien 
als u onder de invloed bent van alcohol of het illegaal gebruik van 
drugs. Meld direct elk illegaal of intimiderend gedrag, bedreigingen 
of geweld tegen medewerkers, klanten, verkopers of bezoekers of 
tegen eigendom van Bio-Rad.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Werknemerhandboek

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


Integriteit met onze 
klanten en zakelijke 
partners behouden



53 Integriteit met onze klanten en zakelijke partners behouden17

De meest beperkende 
regels (van toepassing op 
een zakelijke partner die 
een zorgorganisatie of 
zorgprofessional en een 
overheidsfunctionaris is)

Interacties met 
Zorgprofessionals  
& Zorgorganisaties

Interacties met 
overheidsfunctionarissen

Interacties 
met Zakelijke 
partners

Bio-Rad is onderhevig aan een in 
elkaar grijpende set van regels met 
betrekking tot interacties met onze 
zakelijk partners
Deze Code is van toepassing op al onze interacties met al onze 
klanten en zakelijke partners.

Het is belangrijk te onthouden dat aanvullende verplichtingen 
en gedragsnormen van toepassing zijn als wij contact hebben 

met zakelijke partners of klanten die zorgprofessionals of 
gezondheidszorgorganisaties zijn.

Er zijn zelfs striktere normen van toepassing op ons gedrag als wij 
contact hebben met overheden of overheidsfunctionarissen.

In elkaar grijpende wetten
Minder beperkende regels

Meest beperkende regels
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Anticorruptienaleving
Bio-Rad streeft ernaar de geldende anticorruptiewetten na te leven, 
inclusief die betrekking hebben op onze zaken met Amerikaanse 
federale en staatsfunctionarissen, de Amerikaanse Buitenlandse 
Corrupte Praktijken Wet (FCPA), de Britse Omkopingswet 2010 en 
de anticorruptie- en antiomkopingswetten van de landen waar wij 
zakendoen.

Wij verbieden omkoping in alle vormen, inclusief omkoping van 
overheidsfunctionarissen en commerciële zakenpartners alsmede 
het vragen om en aanvaarden van smeergeld. Wij verwachten van 
medewerkers van Bio-Rad en zakelijke partners die namens ons 
handelen dat zij zich houden aan alle geldende anticorruptiewetten 
en de principes van deze Code.

Interactie met Overheden en Overheidsfunctionarissen

De FCPA en andere geldende anticorruptiewetten zijn duidelijk: u mag 
niet direct of indirect (via een andere partij) iets van het onderstaande 
doen om een overheidsfunctionaris oneigenlijk te beïnvloeden:

• iets van waarde aanbieden of geven

• iets van waarde vragen of krijgen

Daarnaast stellen veel wetten, inclusief die de omgang met 
Amerikaanse functionarissen regelen, speciale eisen en beperkingen 
aan onze interacties met een overheid of overheidsfunctionaris. Wij 
moeten ons bewust zijn van de beperkingen en verboden die van 
toepassing zijn op die interacties.

In sommige gevallen kunnen omgang met partner of directe 
familieleden van een van de hierboven genoemde personen u of  
Bio-Rad onderwerpen aan hetzelfde nauwkeurige onderzoek alsof u 
te maken hebt met een functionaris.

BELANGRIJKE TERMEN

Omkoping: het aanbieden, geven, autoriseren of beloven van iets van waarde 
om de beslissing van een functionaris oneigenlijk te beïnvloeden om zaken te 
krijgen of voor een ander zakelijk voordeel. Voorwerpen van waarde kunnen 
contant geld, goederen, producten, gratis diensten of geschenken zijn.

Steekpenning: het geven van iets van waarde als een beloning voor het 
beïnvloeden van een officiële beslissing voor zakelijk voordeel.

Overheidsfunctionaris: zeer breed gedefinieerd als, maar niet beperkt 
tot, een officier, medewerker of vertegenwoordiger van een overheid of 
departement of instelling of een bedrijf volledig of gedeeltelijk in eigendom van 
de staat (bijvoorbeeld een arts of laboratorium technicus in dienst van een 
overheidsinstelling of openbare universiteit), een politieke partij of functionaris, 
een kandidaat voor een politieke functie of medewerker van een publieke, 
internationale organisatie (bijvoorbeeld de Wereldbank).

Wanneer moet ik mij laten horen?

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake anticorruptienaleving  en gezondheidszorg
Kosten voor serviceovereenkomsten SOP
Financiering en sponsorschappen van bijeenkomsten met 
derden SOP
Gedragscode voor Kanaalpartners en Consultants van  
Bio-Rad

V

A Nee. Zelfs gebruikelijk zakelijke geschenken en 
beleefdheden kunnen onwettig zijn als zij aangeboden 
worden aan overheidsfunctionarissen of de manager 
van een staatsbedrijf. Vraag van tevoren advies over 
geldende wetten en richtlijnen. Praat met uw manager 
of de Afdeling Bedrijfsnaleving.

Ik weet dat het opbouwen van relaties belangrijk is. 
Gisteren heeft een collega voorgesteld dat wij een 
bepaalde overheidsfunctionaris meenemen golfen en 
eten. Wij hebben dan voldoende tijd om haar over onze 
nieuwe productlijn te vertellen waarvan ik zeker weet 
dat zij nuttig zijn voor de ziekenhuizen van het land met 
betrekking tot hun modernisatieplan. Mij is verteld dat 
dit een algemeen gebruik is in het betreffende land. Is 
dit in orde?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Verbod op Commerciële omkoping

Veel anticorruptiewetten, inclusief de Britse Omkopingswet 2010, 
zijn van toepassing op onze zakelijke activiteiten met niet alleen 
overheidsfunctionarissen, maar ook commerciële zakenpartners. 
Als gevolg mogen wij ons niet inlaten met commerciële omkoping. 
Deze vorm van omkoping ontstaat als wij iets van waarde aanbieden 
of geven aan een niet-overheidsfunctionaris, inclusief een zakelijk 
presentje met de intentie om zaken te krijgen of te behouden of 
anderszins de zakelijke activiteiten van een bedrijf oneigenlijk te 
beïnvloeden.

Commerciële omkoping kan tot ernstige gevolgen leiden. Wij 
moeten allemaal ons gezond verstand gebruiken en ervoor zorgen 
dat er geen oneigenlijke geschenken of iets anders van waarde 
wordt aangeboden, gegeven of geaccepteerd in verband met iets 
van onze klanten of zakelijke partners (inclusief leveranciers).

Gebruik van zakelijke partners

Bio-Rad verbiedt dat zakelijke partners zich namens ons inlaten 
met omkoping en corruptie, Wij mogen geen zakelijke partners 
inzetten of toestaan die contact hebben met huidige of mogelijke 
klanten of overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld distributeurs, 
verkoopvertegenwoordigers, regelgevende consultants, expediteurs 
enz.) om iets te doen wat wij zelf niet mogen.

Wij kunnen het bewijs van omkoping of ander wangedrag door 
zakelijke partners die namens ons handelen niet negeren. Het is van 
cruciaal belang dat wij alleen in zee gaan met fatsoenlijke, bevoegde 
tussenpersonen, dat wij strikte naleving eisen van alle geldende 
anticorruptiewetten en beleid van Bio-Rad en dat wij deze zakelijke 
partners nauwlettend in de gaten houden.

PUNTEN OM TE ONTHOUDEN

• Bio-Rad verbiedt omkoping in alle vormen, inclusief 
omkoping van overheidsfunctionarissen en commerciële 
zakenpartners en het vragen om en aanvaarden van 
smeergeld of steekpenningen door medewerkers  
van Bio-Rad.

• Bio-Rad staat zijn medewerkers of vertegenwoordigers 
die namens het bedrijf optreden niet toe "faciliterende 
betalingen', d.w.z. kleine betalingen die worden gevraagd 
door lager geplaatste overheidsfunctionarissen om 
niet-discretionaire officiële handelingen uit te voeren 
zoals het versnellen van vergunningaanvragen of 
douanehandelingen, te doen.

• Wij moeten alle noodzakelijke goedkeuringen hebben 
alvorens een zakelijke partner aan te trekken en ervoor 
zorgen dat de zakelijke partner gekwalificeerd en 
fatsoenlijk is en de activiteiten van de zakelijke partner in 
de gaten houden.
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Omgaan met zorgprofessionals 
en zorgorganisaties
Veel landen waar wij zakendoen hebben speciale wetten die onze 
interacties met zorgprofessionals (HCP's) en zorgorganisaties 
(HCO's) regelen. Zorg ervoor dat als uw functie u in contact brengt 
met deze partijen uw interacties:

• voor geldige, zakelijke doeleinden zijn

• passen binnen de wet, deze Code en het beleid van Bio-Rad met 
betrekking tot interacties met zorgprofessionals 

• medische of aankoopbeslissingen van zorgprofessionals niet 
oneigenlijk beïnvloeden of daar de schijn van geven.

• overdracht van waarde omvatten tegen eerlijke marktwaarde

Daarnaast eisen bepaalde jurisdicties, inclusief de Verenigde 
Staten, dat Bio-Rad bepaalde betalingen aan zorgprofessionals, 
zorgorganisaties en zorgfaciliteiten openbaar gemaakt worden. 
Relevante transacties, zoals geschenken, reiskostenvergoeding, 
consultancybetalingen, productmonsters en het lenen van 
instrumenten, dienen correct geregistreerd te worden in 
overeenkomst met het beleid en de procedures van Bio-Rad met 
betrekking tot interacties met zorgprofessionals en -organisaties. 
Sommige jurisdicties in de Verenigde Staten kunnen Bio-Rad 
ook verbieden bepaalde items, zoals geschenken, maaltijden en 
doorlopende studiepunten, te geven aan zorgprofessionals.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake anticorruptienaleving  en gezondheidszorg
Beleid inzake wereldwijde transparantie in uitgaven
Kosten voor serviceovereenkomsten SOP
Gedragscode voor Kanaalpartners en Consultants  
van Bio-Rad

Wanneer moet ik mij laten horen?
V

A Ja. Betalingen die Bio-Rad doet aan Amerikaanse 
zorgprofessionals moeten intern gedocumenteerd 
en gemeld te worden, ongeacht het land waar de 
werkzaamheden (of een andere dienst) worden 
uitgevoerd. Neem contact op met de Afdeling 
Bedrijfsnaleving voor richtlijnen over het melden van 
deze betalingen. Dit geldt ook voor andere landen.

Ik werk buiten de Verenigde Staten. Ik wil een in de VS 
gelicenseerd arts inhuren om hier te werken. Moet ik 
de interne betalingen die aan de arts worden gedaan 
documenteren en melden?

BELANGRIJKE TERMEN

Zorgprofessional (HCP): personen die direct met patiënten te maken hebben 
met betrekking tot diagnose en behandeling van de patiënt en bevoegd 
is medicijnen voor te schrijven voor medisch gebruik of zich in een positie 
bevinden voor het maken van afspraken over of aanbevelen van aankoop, 
voorschrijven of formulaire plaatsing van producten van Bio-Rad.

Zorgorganisatie (HCO): ziekenhuizen, klinieken, medische praktijken, 
universiteiten, zorggerelateerde professionele organisaties, medische 
verenigingen, distributeurs/groothandelaren en andere entiteiten die zich in 
een positie bevinden voor of het aanbevelen van de aankoop of plaatsing van 
producten van Bio-Rad.

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Geschenken en Amusement
Tijdens het ontwikkelen van sterke werkrelaties met onze huidige of 
mogelijke klanten en zakelijke partners, inclusief zorgprofessionals en 
leveranciers, is het aanbieden van bepaalde zakelijke beleefdheden, 
inclusief bescheiden, infrequente geschenken en amusement voor 
legitieme zakelijke doeleinden, toegestaan. 

Geschenken geven

Wij mogen nooit geschenken, amusement of andere zakelijke 
beleefdheden aanbieden of geven om een persoon oneigenlijk 
te beïnvloeden, of dit nu gaat om een overheidsfunctionaris, een 
werknemer van een ander bedrijf of een ander persoon.

Bepaalde soorten geschenken zijn helemaal niet toegestaan, 
inclusief: 

• contant geld of equivalenten zoals cadeaukaarten

• kaartjes voor sportevenementen of concerten

• bijdragen aan politieke partijen of kandidaten 

• niet goedgekeurde sponsorschappen van evenementen en 
bijdragen aan goede doelen

• betaling van smeergeld of vergelijkbaar onwettig gedrag

PUNTEN OM TE ONTHOUDEN

• Wij moeten speciale regels naleven die van toepassing 
zijn op zakelijke beleefdheden met betrekking tot 
zorgprofessionals, zoals hier beschreven.

• Zakelijke beleefdheden dienen in lijn te zijn met de 
beleidslijnen van Bio-Rad, goedkeuringsprocedures en 
boekhoudkundige vereisten. Dit omvat het verkrijgen van 
voorafgaand akkoord van de Afdeling Bedrijfsnaleving via 
het onlinesysteem alvorens iets van waarde wordt gegeven 
of aangeboden.

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

BELANGRIJKE TERMEN

Zakelijke beleefdheid: kan geschenken, etentjes of amusement, training, 
sponsorschappen, marketingonderzoeken, sprekerskosten of bijdragen aan 
goede doelen bevatten.

Bescheiden en onregelmatige beleefdheden voor een legitiem zakelijk doel 
kunnen correct zijn.

V

A Nee. Er wordt geen legitiem zakelijk doel gediend door 
het geven van geld of voedingsmiddelen aan dergelijke 
feestjes. U kunt uitleggen dat u volgens ons beleid hier 
niet aan mag bijdragen.

Het is heel gewoon dat aan het einde van het jaar 
bepaalde klanten van mijn bedrijfsgroep vragen om een 
bijdrage aan een van hun feestjes. Is het toegestaan 
een dergelijke betaling te doen?

V

A Nee. Die entiteit is een zorgorganisatie (HCO) en 
geschenken aan HCO's zijn verboden. De enige 
cadeaus die wij aan een HCO mogen geven, moeten 
educatief van aard zijn en zijn onderhevig aan extra 
beperkingen. Een doos chocolaatjes is niet educatief.

Mag ik mijn grootste laboratoriumklant 
chocolaatjes sturen aan het einde van het jaar?
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Geschenken ontvangen

Medewerkers van Bio-Rad en hun directe familieleden mogen niet 
vragen om geschenken, smeergeld, steekpenningen of betalingen 
die bedoeld zijn om besluitvormers te beïnvloeden of als zodanig 
kunnen worden gezien, of deze accepteren.

Dit is van toepassing op klanten, leveranciers, consultants en 
enige andere personen met wie wij zaken doen of potentieel zaken 
zouden kunnen doen. Het af en toe aanvaarden van symbolische 
geschenken of maaltijden is tijdens legitieme bedrijfsdiscussies 
toegestaan. De waarde van dergelijke items moet nominaal zijn.

Wij mogen nooit geschenken of andere zakelijke beleefdheden 
oneigenlijk accepteren. Wij moeten ons ook altijd houden aan 
plaatselijke wetten met betrekking tot aanbieden van geschenken, 
amusement of andere zakelijke beleefdheden. Wij mogen geen 
geschenken of amusement van welke soort ook geven aan 
overheidsfunctionarissen.

Als u een oneigenlijk geschenk ontvangt of aangeboden krijgt door 
een klant of zakelijke partner, dient u:

1. beleefd het aanbod te weigeren en het aan uw directe 
leidinggevende of manager melden.

2. als er geen mogelijkheid is om een niet-toegestaan geschenk te 
weigeren, het terug te geven indien mogelijk met de uitleg van het 
beleid van Bio-Rad met betrekking tot geschenken. 

3. als het geschenk teruggeven niet mogelijk is of als het de gever 
zou beledigen, moet u het aan uw directe leidinggevende of 
manager geven.

Uw directe leidinggevende of manager dient contact op te nemen 
met de Chief Compliance Officer voor alternatieve verwijdering. Als u 
wordt uitgenodigd deel te nemen aan zakelijk geschikt amusement 
met een klant of zakelijke partner, dient u voor uw deelname aan de 
activiteit te betalen en uw directe leidinggevende of manager hiervan 
op de hoogte te stellen; vergoeding door Bio-Rad van dergelijke 
activiteiten is onderhevig aan geldend beleid van Bio-Rad.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake anticorruptienaleving  en gezondheidszorg
Geschenken SOP

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

V

V

A

A

Over het algemeen ja, op voorwaarde dat het 
voorwerp van bescheiden waarde is en u niet dwingt 
voor hun software te kiezen die u overweegt.

U mag een bezoek brengen aan de faciliteit als het 
voor een legitieme zakelijke reden in en als dit van 
tevoren goedgekeurd is door uw manager. In dit geval 
zal Bio-Rad betalen voor de reis- en verblijfskosten 
- deze kosten mogen niet betaald worden door de 
verkoper. U mag nooit kaartjes voor sportevenement 
accepteren van een verkoper.

Ik ben recent naar een technologieconferentie 
geweest. Een van de verkopers wiens software ik 
mogelijk kies voor Bio-Rad om te kopen op korte 
termijn gaf gratis tablethoezen weg. Is het goed als ik 
er eentje accepteer?

Ik ben uitgenodigd voor een bezoek aan de 
productiefaciliteit van een verkoper. De locatie bevindt 
zich 600 kilometer verderop. De verkoper biedt aan voor 
mijn ticket, verblijf en een kaartje voor een plaatselijk 
sportevenement te betalen. Mag ik dit accepteren?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Maaltijden en reizen

Onderhevig aan geldende beleidslijnen van Bio-Rad, het soms 
aanbieden van of aanvaarden van maaltijden en drankjes van huidige 
of mogelijke klanten of zakelijke partners is toegestaan, mits de 
maaltijden niet frequent zijn, de waarde van dergelijke maaltijden 
of drankjes bescheiden is en dat het primaire doel van dergelijke 
maaltijden of drankjes is voor het voeren van legitieme zakelijke 
besprekingen.

Over het algemeen staat Bio-Rad zakelijke partners niet toe de 
reiskosten van medewerkers van Bio-Rad te betalen. In sommige 
situaties kan het voor Bio-Rad aanvaardbaar zijn om de reiskosten 
voor een zakelijke partner te betalen om onze producten en 
diensten te demonstreren of in verband met prestaties van een 
overeenkomst. De betaling van reiskosten dient overeen te komen 
met ons intern beleid en de goedkeuringsprocessen.

Alleen personen met een bona fide belang in de zakelijke 
besprekingen dienen deel te nemen aan dergelijke maaltijden, 
drankjes of zakenreizen. Dus personen als partners, andere 
familieleden en vrienden mogen er geen deel aan nemen.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake reizen en gerelateerde onkosten 110.P
Beleid inzake anticorruptienaleving  en gezondheidszorg
Etentjes en amusement SOP

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

V

V

A

A

Nee. Betalen voor etentjes is bedoeld om een zakelijk 
doel te ondersteunen en het betalen voor een partner 
ondersteunt ons zakelijk doel niet, dus is het niet 
toegestaan. U kunt uitleggen dat u volgens ons beleid 
niet voor partners mag betalen.

Waarschijnlijk wel. De kosten van het etentje moeten 
redelijk zijn, ze mogen niet regelmatig voorkomen en 
het mag uw zakelijk oordeel niet beïnvloeden of daar 
de schijn van hebben.

Ik heb een Belangrijke Opinieleider uitgenodigd 
voor een zakelijk etentje en zij heeft haar partner 
meegenomen. Dit had ik niet verwacht en de situatie 
was een beetje ongemakkelijk. Had ik moeten betalen?

Ik ben betrokken bij onderhandelingen met een 
contractor die zijn diensten wil verkopen aan het bedrijf. 
De contractor heeft mij aangeboden uit eten te gaan 
zodat wij elkaar beter kunnen leren kennen en zaken 
kunnen bespreken. Mag ik de uitnodiging accepteren?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Belangenverstrengelingen 
vermijden
Bij het zakendoen namens Bio-Rad moeten wij voorzichtig zijn 
in het vermijden van situaties die belangenverstrengeling kunnen 
veroorzaken of zelfs maar de schijn ervan hebben. Concurrerende 
belangen kunnen ons vermogen om onze functies objectief en 
zonder vooroordeel uit te voeren beperken en kunnen schade 
berokkenen aan de zaken van Bio-Rad.

Als u te maken hebt met een daadwerkelijke of mogelijke 
verstrengeling van belangen, dient u de verstrengeling direct kenbaar 
te maken aan uw manager en Bedrijfsnaleving.

De volgende situaties kunnen belangenverstrengeling veroorzaken 
tussen u en het bedrijf:

Relaties met leveranciers en klanten

Er kan mogelijke belangenverstrengeling ontstaan als u, een direct 
familielid of een vriend een substantieel belang heeft in of een 
relatie heeft met de eigenaar of principaal van een daadwerkelijke 
of mogelijke klant of leverancier van producten of diensten van Bio-
Rad. Als u zich in een dergelijke situatie bevindt, dient u uw manager 
en de Afdeling Bedrijfsnaleving direct op de hoogte te stellen en uzelf 
volledig uit het selectie- of onderhandelingsproces te verwijderen.

Familierelaties 

Als er persoonlijke of familierelaties bestaan tussen medewerkers, 
kan het lijken alsof een een voorkeursbehandeling krijgt ten opzichte 
van iemand anders. Dus mag geen enkel familielid in de positie 
geplaatst worden waar hij of zij directe beslissingsbevoegdheid 
heeft over een ander familielid. Meld dergelijke situaties aan 
Personeelszaken.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake belangenverstrengeling

BELANGRIJKE TERMEN

Belangenverstrengeling: als onze belangen of de belangen van onze 
familieleden in conflict zijn met de activiteiten van Bio-Rad of met ons 
vermogen om onze verantwoordelijkheden uit te voeren. Dergelijke belangen 
kunnen zijn:

• financiële belangen in het bedrijf van een klant, leverancier of concurrent

• leningen of andere financiële transacties met betrekking tot klanten, 
leveranciers of concurrenten

• functies in besturen of commissies van entiteiten wiens belangen 
verstrengeld kunnen zijn met die van Bio-Rad

• krijgen van oneigenlijke, persoonlijke voordelen

• externe tewerkstelling

• familie of nauwe zakelijke relaties die afbreuk kunnen doen aan zakelijke 
beslissingen 

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

V

V

A

A

Nee. U dient dit conflict te bespreken met uw manager 
en de Afdeling Bedrijfsnaleving. Bio-Rad kan ervoor 
kiezen dit schoonmaakbedrijf in te huren, maar die 
beslissing moet door iemand van Bio-Rad genomen 
worden die geen financiële of familiaire banden heeft 
met de schoonmaakdient.

Waarschijnlijk wel. U dient deze situatie direct 
te melden aan uw vertegenwoordiger binnen 
Personeelszaken.

Mijn broer runt een schoonmaakbedrijf. Ik weet zeker 
dat hij Bio-Rad een goed aanbod zou doen. Mag ik 
hem in dienst nemen?

Mijn vriend heeft intern gesolliciteerd voor een interne 
positie die aan mij rapporteert. Is dit een probleem?
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Financiële belangen 

Beleggen kan leiden tot belangenverstrengeling als het bedrijf waarin 
u belegt, zaken doet met of concurreert met Bio-Rad. U dient de 
Afdeling Bedrijfsnaleving op de hoogte te stellen van financiële 
belangen in een concurrent, leverancier, of klant van Bio-Rad of 
entiteiten die objectieve besluitvorming kunnen beïnvloeden. Deze 
bekendmakingsvereiste geldt niet voor beleggingen in onderlinge 
fondsen waarover u geen discretionaire controle hebt.

Zakelijke mogelijkheden

Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid om in het beste 
belang van Bio-Rad te handelen en deze belangen naar voren te 
brengen bij elke mogelijkheid die zich voordoet. Tijdens het uitvoeren 
van activiteiten namens Bio-Rad kunt u mogelijkheden tegenkomen 
waarin Bio-Rad ook een belang kan hebben. Persoonlijk voordeel 
halen uit een zakelijke mogelijkheid waar u van hebt gehoord tijdens 
activiteiten die u namens Bio-Rad hebt uitgevoerd of anderszins 
persoonlijk voordeel halen uit informatie van Bio-Rad, is verboden 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bio-Rad vooraf.

U dient de Juridische Afdeling op de hoogte te stellen van de 
mogelijkheid en Bio-Rad voldoende tijd te geven om vast te stellen 
of zij gebruik zullen maken van de mogelijkheid. Als Bio-Rad na 
deze tijd zijn recht wil laten vallen om gebruik te maken van de 
mogelijkheid, kunt u met toestemming van Bio-Rad er gebruik van 
maken voor persoonlijk gewin. Als u een officer of directeur bent, 
dient u daarnaast dergelijke mogelijkheden kenbaar te maken aan 
de Raad van Bestuur en de Juridische Afdeling.

Externe professionele activiteiten

Werknemers van Bio-Rad zijn primair gebonden aan Bio-Rad. Als 
een werknemer externe professionele activiteiten gaat ontwikkelen 
die van invloed zijn op hun verplichtingen jegens Bio-Rad, dan kan 
er belangenverstrengeling ontstaan. Dergelijke verstrengelingen 
kunnen zich voordoen door zitting te nemen in raden of commissies 
van organisaties wiens belangen kunnen verstrengelen met de 
belangen van Bio-Rad. Werknemers dienen direct:

• alle externe professionele activiteiten kenbaar te maken die 
belangenverstrengeling op kunnen leveren met Bio-Rad bij hun 
manager en de Afdeling van Bedrijfsnaleving.

• schriftelijke toestemming te krijgen van beiden alvorens zich in te 
laten met dergelijke activiteiten.

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

BELANGRIJKE VRAGEN

Als u denkt dat een situatie tot belangenverstrengeling kan 
leiden stel uzelf dan de volgende vragen:

• kan de situatie beschamend zijn voor mij als anderen 
binnen Bio-Rad erachter komen?

• kan het mijn beslissingen bij Bio-Rad beïnvloeden?

• zou een buitenstaander of andere medewerker denken dat 
het van invloed kan zijn op hoe ik mijn werk doe?

• zouden mijn familie of ik mogelijk voordeel halen uit mijn 
relatie met de derde partij die zaken doet met Bio-Rad?

• zou een klant of leverancier zich afvragen of zij eerlijk 
zijn behandeld?

Als u "ja" antwoordt of zelf "misschien" op deze vragen, kan 
er belangenverstrengeling bestaan die u moet melden.

V

V

A

A

Misschien. Zitting nemen in de raad van bestuur kan 
leiden tot mogelijke belangenverstrengeling. Dus dient 
een medewerker de mogelijkheid bekend te maken 
aan de Afdeling Bedrijfsnaleving en het management 
en alvorens het te accepteren schriftelijke goedkeuring 
te krijgen.

Nevenwerkzaamheden, zelfs als deze niets met 
Bio-Rad's bedrijfsvoering te maken hebben, kunnen 
een belangenverstrengeling vormen als ze invloed 
hebben op het vermogen van de werknemer om zijn/
haar werk uit te voeren. Een medewerker moet zijn 
externe dienstbetrekking melden aan de Afdeling 
Bedrijfsnaleving en zijn/haar manager.

Een organisatie heeft mij een plek aangeboden in zijn 
raad van bestuur. Is dit in orde?

Leidt een tweede baan altijd tot belangenverstrengeling 
voor een werknemer?
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Eerlijk concurreren en volgen van 
concurrentie-/antitrustwetten 
Als onderdeel van ons streven naar het ontwikkelen van langdurige 
relaties met onze klant en zakelijke partners, kunnen wij trots zijn op 
het eerlijk en met integriteit concurreren. Wij concurreren alleen op 
basis van onze hoogwaardige producten en diensten en halen nooit 
voordeel uit iets door oneerlijke praktijken.

Daarnaast zijn wij nauwkeurig en eerlijk in al onze zakelijke 
handelingen. Wij adverteren en verkopen onze producten en 
diensten op een eerlijke manier en communiceren eerlijk met 
klanten. Wij doen nooit misleidende of kleinerende opmerkingen over 
onze concurrenten of hun producten en diensten.

Om ervoor te zorgen dat markten eerlijk en efficiënt concurreren, 
hebben veel landen wetten ingevoerd om anticoncurrentiepraktijken 
tegen te gaan. Wij zijn er trots op dat wij deze wetten naleven 
die erop zijn gericht om vrije handel te beschermen. Hoewel 
anticoncurrentiewetgeving complex kan zijn, verbiedt deze over 
het algemeen het bespreken van of het aangaan van formele of 
informele overeenkomsten met betrekking tot activiteiten die de 
handel beperken.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten omvatten:

• manipuleren van het aanbestedingsproces

• prijsafspraken

• verdelen of toewijzen van specifieke markten of segmenten met 
concurrenten

• vaststellen van productie (output of capaciteit) of productiequota's

Illegale afspraken hoeven geen ondertekende overeenkomsten te 
zijn en kunnen net zo eenvoudig zijn als informele afspraken tussen 
twee partijen. Als deze gespreksonderwerpen zich voordoen tijdens 
gesprekken met een concurrent (zoals tijdens een bijeenkomst 
van de vakvereniging of vakbeurs), dient u het gesprek direct te 
onderbreken en het gesprek te melden aan de Juridische Afdeling.

Schendingen van geldende concurrentiewetten kunnen ernstige 
gevolgen hebben. Onthoud dat deze wetten moeilijk te begrijpen 
kunnen zijn en dat elk land zijn eigen wetten voor het reguleren van 
concurrentie houdt. Ga voorzichtig te werk en vermijd interactie met 
concurrenten die u of Bio-Rad in gevaar kunnen brengen.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake eerlijk zakendoen

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?V

V

A

A

Nee. U moet vriendelijk weigeren. Neem als u 
informatie over marktaandelen nodig hebt, contact op 
met uw manager of de Juridische Afdeling zodat u het 
van goedgekeurde uitgevers van dergelijke informatie 
kunt krijgen.

U moet met uw manager gaan praten en die kan 
vaststellen welke acties er ondernomen moeten 
worden om de belangen van Bio-Rad te beschermen. 
U moet niet uithalen naar de concurrent.

Een concurrent heeft mij gebeld en voorgesteld 
dat wij informatie uitwisselen over onze verkoop in 
een bepaald land. Hij wil marktaandeelgegevens 
samenstellen die wij beiden kunnen gebruiken voor 
onze eigen organisatie. Is dit juist?

Het is mij opgevallen dat een concurrent wat lijkt op 
een misleidende claim doet over een van onze Bio-Rad 
producten. Wat moet ik doen?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Concurrentie-informatie verzamelen
Een sterke concurrent te blijven in onze industrie vereist soms dat wij 
op een legale manier informatie verzamelen over onze concurrenten. 
Wij moeten er zeker van zijn dat wij dergelijke informatie verzamelen 
op een manier die openbaar, ethisch en legaal is. U kunt altijd 
collega's, klanten en leveranciers vragen om informatie over 
concurrenten die zij mogen delen.

U mag ze echter niet vragen informatie te geven die bindende 
wettelijke overeenkomsten, zoals contracten of geheimhoudingen, 
zouden schenden. U mag bijvoorbeeld geen vertrouwelijke 
informatie van een concurrent vragen van een nieuwe medewerker 
van Bio-Rad die eerder voor de concurrent werkte.

Onderzoek en Ontwikkeling
Veel van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn 
onderhevig aan de vereisten van de Amerikaanse Voedsel- en 
Drugsadministratie (FDA) en andere nationale en plaatselijk 
regelgevende autoriteiten. Hoewel er veel aspecten zijn van de  
FDA-regelgeving om in acht te nemen, is de naleving van het bedrijf 
van de richtlijnen en normen met betrekking tot klinisch onderzoeken 
en goede klinische en laboratoriumpraktijken van cruciaal 
belang voor de gezondheid en veiligheid van de patiënten die de 
producten van het bedrijf gebruiken. Dus dienen de medewerkers 
die in deze gebieden werkzaam zijn de regels, beleidslijnen en 
procedures te begrijpen die het bedrijf volgt om te zorgen voor 
naleving van de geldende wetten en FDA-richtlijnen en gerelateerde 
klinische normen.

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?V

A Nee. Dat is een onethische zakelijke praktijk en het 
kan ook leiden tot aansprakelijkheid van Bio-Rad. Doe 
het niet.

Een concurrent heeft een nieuwe versie van een 
instrument op de markt gebracht dat direct concurreert 
met een item van Bio-Rad dat mijn team verkoopt. Ik 
ben van plan om een huidige klant en goede vriend van 
mij te vragen er een voor mij te kopen zodat wij hem 
kunnen bestuderen. Mag dit?
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Handelscontroles  
en -sancties nakomen 
De wereldwijde aard van ons bedrijf betekent dat wij de vele wetten 
en richtlijnen die de internationale handel regelen moeten begrijpen 
en naleven. Deze wetten omvatten regels met betrekking tot export, 
import en gesanctioneerde partijen. Handelscontroles zijn niet alleen 
van toepassing op materiële of fysieke goederen maar ook op 
gegevens, informatie, onderzoek en ander intellectueel eigendom 
dat wordt uitgewisseld met derde partijen.

Het niet verkrijgen van de juiste overheidstoestemmingen 
voorafgaand aan het exporteren van producten of technologie kan 
ernstige gevolgen hebben, zoals het verlies van exportprivileges 
alsmede civielrechtelijke als strafrechtelijke straffen.

Alvorens exporttransacties te ondernemen, dient u vast te stellen 
of het item in aanmerking komt om te worden geëxporteerd. Dit 
kan afhangen van de aard van het item, het land van bestemming, 
het eindgebruik en de eindgebruiker. U dient ook te controleren of 
de locatie van aflevering en de ontvanger in aanmerking komen 
en ook de beschikbaarheid van geldige exportlicenties of andere 
autorisaties. Tenslotte dient u de benodigde vergunningen te 
verkrijgen en aan alle verplichten te voldoen.

Bio-Rad mag geen zakendoen met landen die onder embargo 
staan van de Amerikaanse overheid en is beperkt in het soort zaken 
die kunnen worden gedaan in landen waar sancties voor gelden. 
Raadpleeg de Juridische Afdeling voor een bijgewerkte landenlijst 
alvorens zakelijke activiteiten aan te gaan met een van deze landen.

Import is ook altijd onderhevig aan veel wetten en kunnen betrekking 
hebben op inklaringskosten en belastingen en het invullen van 
de vereiste documenten. Importverklaringen zijn onderhevig aan 
overheidscontroles en het niet inklaren of een onjuiste inklaring kan 
leiden tot boetes, inbeslagname van bezit en het verlies van privilege 
om te importeren.

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?

BELANGRIJKE TERMEN

Export: een product, software of technische informatie dat (a) overgedragen 
wordt van een land naar een ander land op welke manier dan ook (bijvoorbeeld 
fysieke overdracht, e-mail, elektronisch downloaden) of (b) gegeven wordt 
aan een burger of vertegenwoordiger van een ander land, ongeacht waar die 
persoon zich bevindt of hoe de overdracht wordt uitgevoerd.

Land van oorsprong: het land waar een bepaalde technologie is ontwikkeld. 
Sommige landen, inclusief de Verenigde Staten, hebben regels die de export van 
hun technologieën beperken.

V

A Nee. Bio-Rad komt de geldende export- en 
importwetten na. Het schenden van deze regels kan 
het bedrijf blootstellen aan wettelijke sancties, onze 
geloofwaardigheid bij de klant ondermijnen en onze 
reputatie ernstig schaden.

We liggen een aantal maanden achter op schema in 
leveringen aan een klant van een onderdeel dat op een 
exportlicentie wacht. Maar ik breng over 10 dagen een 
bezoek aan die klant. Zal ik het onderdeel meenemen 
en het papierwerk later uitzoeken?



53 Integriteit met onze klanten en zakelijke partners behouden29

Sancties en Boycots

Wetten van veel landen beperken ook activiteiten met bepaalde 
personen en bedrijven wereldwijd waar sancties aan zijn opgelegd. 
Wij mogen geen transacties of onderhandelingen aangaan, 
autoriseren of goedkeuren met dergelijke personen of bedrijven. 

Een boycot doet zich voor als een groep, bedrijf of land weigert 
zaken te doen met een bepaald persoon of land. De Amerikaanse 
antiboycotwetten verbieden ons onze medewerking te verlenen aan 
boycots die niet ondersteund worden door de Verenigde Stagen, 
zoals de boycot van de Arabische Liga in Israël.

Wij zijn wettelijk verplicht alle verzoeken om deel te nemen aan niet 
gesanctioneerde boycotten te melden. Dergelijke verzoeken worden 
vaak verborgen in ogenschijnlijk onschuldige documenten, zoals 
kredietbrieven of vrachtbrieven. Als u denkt een dergelijk verzoek 
te hebben ontvangen of een vraag hebt gekregen met betrekking 
tot antiboycotwetten, dient u direct contact op te nemen met de 
Juridische Afdeling.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Exportnaleving en Managementprogramma SOP
Beleid inzake het in dienst nemen van buitenlanders 513.P
Managementrichtlijnen

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Zorgen voor productkwaliteit 
en veiligheid
Bio-Rad streeft naar het bieden van hoogwaardige producten en 
diensten aan onze klanten in naleving van de geldende wetten 
en richtlijnen die betrekking hebben op de ontwikkeling, het 
produceren, de labeling en goedkeuring van die producten. Wij 
richten ons op het begrijpen van de vereisten van onze klanten en 
het aanbieden van producten en diensten die aan hun specificaties 
en verwachtingen voldoen of deze overschrijden.

Wij zorgen ervoor dat wij ons bewust zijn van en overeenkomen met 
regelgevende vereisten met betrekking tot de goedkeuring, labeling 
en verkoop en marketing van onze producten. Dit betekent dat wij 
er altijd zeker van moeten zijn dat wij alle contractspecificaties en 
kwaliteitscontroleprocedures begrijpen en volgen en de vereiste 
inspectie en testhandelingen correct uitvoeren.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake veiligheid en gezondheid 600.P

Inkoop- en leveranciersrelaties 
Het is belangrijk voor de reputatie van Bio-Rad als verantwoordelijk 
inkoper om alleen met die leveranciers in zee te gaan die alle 
handelscontroles en-sancties naleven en ook alle geldende 
wetten inzake arbeid, milieu, anticorruptie, eerlijke concurrentie 
en intellectueel eigendom en alle wetten met betrekking tot 
mensensmokkel en slavernij.

Om aan ons streven van productkwaliteit en veiligheid te voldoen, 
verwachten wij van onze leveranciers dat wij zorgen voor de kwaliteit 
en veiligheid van goederen en diensten die zij leveren.

Raadpleeg de Juridische afdeling, de Afdeling Bedrijfsnaleving of de 
Inkoopafdeling als u vragen hebt met betrekking tot de juiste due 
diligence en te sluiten overeenkomsten alvorens zaken te doen met 
een verkoper, leverancier, contractant, wederverkoper, distributeur, 
klant of andere derde partij. U mag geen leverancier aantrekken 
zonder de geldende beleidslijnen van Bio-Rad te volgen.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Gedragscode voor Leveranciers van Bio-Rad
Wereldwijd Inkoopbeleid

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?

V

V

A

A

Nee, negeer dit niet. Meld deze informatie aan uw 
manager. Bio-Rad streeft ernaar alleen met zakelijke 
partners te werken die aan wettelijke en ethische 
normen voldoen.

Neem contact op met de Afdeling Bedrijfsnaleving 
Hoewel deze afspraak toegestaan is, dient de 
wederverkoper aan het due diligence proces van 
Bio-Rad te worden onderworpen en een geschikt 
contract aan te gaan met Bio-Rad voordat Bio-Rad het 
instrument aan hen kan verkopen voor wederverkoop 
aan het ziekenhuis.

Ik heb ergens informeel gehoord dat een van onze 
leveranciers onder verdenking staat kinderarbeid 
te hebben gebruikt. Ik heb geen directe informatie 
dat deze leverancier dat zou doen. Ik ben niet in de 
fabrieken geweest. Moet ik dit gerucht negeren?

Ik had inleidende besprekingen met een ziekenhuis 
over de verkoop van een instrument. De directeur 
inkoop van het ziekenhuis vertelde mij dat alle 
productverkopen moeten lopen via een externe 
wederverkoper die het ziekenhuis een langere 
betaaltermijn zal geven. Wat moet ik doen?

V

A Ja. U hebt de plicht een kwestie te melden bij 
uw leidinggevende omdat dit een belangrijke 
regelgevende en veiligheidskwestie is. En bedenk 
wat er kan gebeuren als het niet nakomen van de 
specificaties leidt tot een slechte partij, waardoor er 
foute metingen worden verricht.

Mijn team moet een deadline halen in de productie 
van reagens die gebruikt worden in levensreddende 
medische testen. Een van de machines die ik bedien, 
loopt drie dagen achter voor herijking, maar om te 
stoppen om aanpassingen aan te brengen, zal ons 
uren kosten. Moet ik van mij laten horen?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Nauwkeurigheid van gegevens en 
interne controles
Wij moeten elk ons deel doen om ervoor te zorgen dat de financiële 
informatie van Bio-Rad nauwkeurig en volledig is. Wij nemen elke 
dag beslissingen op basis van informatie bewaard op elk niveau van 
onze activiteiten. Onvolledige of onnauwkeurige informatie kan leiden 
tot slechte beslissingen of negatieve gevolgen hebben.

De gegevens die wij creëren als onderdeel van onze dagelijkse 
verantwoordelijkheden hebben ook een grote impact op de 
financiële informatie die Bio-Rad openbaar maakt. Wij moeten 
ervoor zorgen dat de gegevens die wij creëren, inclusief tijdkaarten, 
onkostenrapporten, voorraadrapporten, onderzoekstestresultaten, 
productie- en kwaliteitgegevens en andere bedrijfsinformatie waar, 
eerlijk en nauwkeurig zijn.

We moeten te allen tijde handelen volgens onze interne 
controleprocedures. Gevolg voor het vervalsen van financiële 
gegevens zijn ernstig, inclusief mogelijke strafrechtelijke en 
civielrechtelijke vervolging voor het bedrijf, de betrokken persoon en 
seniormanagement van Bio-Rad. 

Het goed bijhouden van onze zakelijke gegevens is cruciaal voor 
onze naleving van wetten en richtlijnen. Om te voldoen aan wetten 
en richtlijnen met betrekking tot gegevensbeheer hebben wij 
beleidslijnen en procedures opgezet met betrekking tot het bewaren 
van gegevens en de soorten documenten die wij moeten bewaren. 
Wij hebben bewaarschema's opgezet voor elk soort gegeven en 
omstandigheden aangegeven waar het nodig is bepaalde gegevens 
te bewaren of te scheiden. 

Als u door de Juridische Afdeling of uw manager wordt 
medegedeeld dat documenten of elektronische bestanden in uw 
bezit onderhevig zijn aan een "legal hold" of nodig zijn voor een 
onderzoek, dient u de aanwijzingen te volgen en die documenten 
te bewaren. Onder geen voorwaarde mag u ze op een of andere 
manier vernietigen, verbergen of wijzigen.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Gegevensbeheerbeleid
Beleid inzake werknemergegevens 510.P
Managementrichtlijnen

PUNTEN OM TE ONTHOUDEN

• Wij vermelden nooit niet geregistreerde fondsen of nemen 
geen andere stappen om de boeken en gegevens van 
Bio-Rad te vervalsen.

• Wij moeten alle informatie met betrekking tot de handelingen 
van Bio-Rad direct, eerlijk en nauwkeurig vermelden.

• Wij moeten interne goedkeuringen vragen en verkrijgen 
zoals vereist, op een tijdige manier en in overeenkomst 
met de richtlijnen voor het bijhouden van gegevens van 
Bio-Rad.

• Wij moeten volledig meewerken met interne en externe 
auditoren bij audits gerelateerd aan de activiteiten  
van Bio-Rad.

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

Wanneer moet ik mij laten horen?

V

V

A

A

Nee. U zou boekhoudkundige gegevens vervalsen 
voor uw afdeling en u zou gegevens manipuleren in 
een andere afdeling. Een "teamspeler" zijn omvat nooit 
het schenden van beleid van Bio-Rad. Kosten kunnen 
alleen overdragen worden als daar een geldige reden 
voor is, zoals het kruiselings in rekening brengen van 
een legitieme dienst.

De kwestie melden via een van de kanalen die beschikbaar 
zijn voor u. In de meeste gevallen kunt u de kwestie 
anoniem melden via de Integriteitshulplijn als u daar de 
voorkeur aan geeft. Ongeacht hoe u de kwestie meldt, de 
zaak wordt zo vertrouwelijk mogelijk afgehandeld.

Afgelopen dinsdag vroeg mijn manager mij (vertelde 
mij liever) om een "teamspeler" te zijn en een paar 
kostenposten in een verslag van mijn afdeling over te 
hevelen naar een andere groep, die te weinig hebben 
uitgegeven. Op deze manier zijn de kosten van onze 
afdeling niet te hoog. Het is eigenlijk allemaal geld van 
Bio-Rad. Is dat in orde?

Ik maak deel uit van een klein team en ik denk dat 
iemand anders in mijn team de verkoopcijfers heeft 
gemanipuleerd. Ik ben bang dat als ik dit meld de 
persoon weet dat ik het was. Wat moet ik doen?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Preventie van witwaspraktijken 
Witwassen is het verbergen van de herkomst van het geld door te 
vermijden de bronnen ervan prijs te geven, het gebruik ervan uit te 
leggen of belastingen erover te betalen. Veel landen, inclusief de 
Verenigde Staten, verbieden transacties waarbij de opbrengst uit 
criminele activiteiten betrokken zijn. Wij zullen alleen zakendoen 
met betrouwbare klanten en andere zakelijke partners betrokken bij 
legitieme zakelijke activiteiten waar fondsen voor gebruikt worden 
die afkomstig zijn van legitieme bronnen. Wees vooral beducht op 
raar gestructureerde transacties.

Handel met voorkennis vermijden
Het is ons verboden "materiële", "niet-openbare" informatie te 
gebruiken die verkregen is via werk gedaan namens Bio-Rad in 
verband met het kopen of verkopen van aandelen (bijvoorbeeld 
aandelen, obligaties of opties).

Waar u zich ook bevindt, u dient altijd dit beleid na te leven, waarin 
ook het geven van materiële, niet-openbare informatie aan andere 
personen verboden is die dan handelen op basis van die informatie. 
Dit wordt soms ook "tippen" genoemd. Het is belangrijk op te 
merken dat tippen ons kan blootstellen aan dezelfde gevolgen 
als handel met voorkennis. De straffen kunnen ernstig zijn, 
inclusief boetes, beëindiging van het arbeidscontract en mogelijke 
gevangenisstraf.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake handel met voorkennis 111.P
Werknemerhandboek
Managementrichtlijnen

• niet-vrijgegeven verkoopcijfers
• hangende fusies of overnames
• schattingen van inkomsten
• arbeidsconflicten

BELANGRIJKE TERMEN

Materiële informatie: informatie wordt gezien als "materieel" als een 
redelijke belegger de informatie zou zien als belangrijk in de beslissing om 
aandelen of andere obligaties te kopen, verkopen of vast te houden. • introductie van een nieuw product of 

nieuwe dienst
• aanpassingen aan belangrijke 

personeelsposities

V

A Ja. U moet bezorgd zijn als een transactie betrekking 
heeft op het overboeken van geld naar en vanuit 
landen of entiteiten die geen relatie hebben met de 
transactie. Verzoeken voor de overdracht van geld 
aan derde partijen leiden ook tot zorgen die moeten 
worden onderzocht om te kijken of de transactie 
legitiem is. Raadpleeg de Juridische Afdeling of de 
Afdeling Bedrijfsnaleving alvorens verder te gaan.

Een klant van Bio-Rad in de Europese Unie plaatst een 
grote order met een substantiële vooruitbetaling. De 
bestelling werd geannuleerd en de klant vroeg of het 
geld teruggestort kon worden op een rekeningnummer 
in Latijns-Amerika. Moet ik bezorgd zijn?

Niet-openbare informatie: informatie die nog niet openbaar is gemaakt of door 
het publiek is opgevangen. Materiële, niet-openbare informatie kan zijn:
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Onze bedrijfsmiddelen  
en reputatie beschermen
De fysieke bedrijfsmiddelen van Bio-Rad (bijvoorbeeld onze 
voorraden, apparatuur, materiaal en faciliteiten), digitale 
bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld bedrijfsdocumenten, ontwerpen en 
afbeeldingen) en onze niet-tastbare middelen (bijvoorbeeld patenten, 
handelsmerken en merkreputatie) zijn cruciaal voor ons succes.

Alle medewerkers van Bio-Rad moeten deze middelen beschermen 
tegen diefstal, verlies, misbruik en verspilling. Daarnaast moeten 
wij ervoor zorgen dat bedrijfstechnologie, inclusief persoonlijke of 
door het bedrijf verstrekte mobiele apparaten, gebruikt wordt voor 
de juiste zakelijke doeleinden. Medewerkers of andere personen die 
door het bedrijf goedgekeurde apparatuur, software, technologieën, 
gegevens of diensten gebruiken mogen niet verwachten privé te 
communiceren, zelfs voor beperkt, goedgekeurd persoonlijk gebruik.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Werknemerhandboek
Beleid inzake Mobiel apparaat 412.P
Beleid inzake gebruik van technologie-apparatuur en 
diensten 404.P
Beleid inzake interne en externe communicatie 409.P
Privacybeleid van Werknemers 403.P

Gebruik van informatietechnologieën

Als Bio-Rad u een computer, mobiele telefoon of ander draagbaar 
apparaat geeft, dient u die technologie op juiste wijze te gebruiken 
en in overeenkomst met de beleidslijnen van Bio-Rad. Hoewel wij 
proberen de privacy van medewerkers te bewaren, behoudt het 
bedrijf zich het recht voor om het gebruik van bedrijfseigendommen 
te controleren, inclusief computers, e-mail, mobiele apparaten, 
telefoons en bedrijfseigen informatie, in overeenkomst met de 
geldende wet. Het beleid van Bio-Rad ten aanzien van technologie 
geldt altijd voor apparatuur van Bio-Rad en verandert niet na werktijd 
of als u op reis bent.

U mag geen apparatuur van Bio-Rad gebruiken of op het internet 
surfen vanuit het werk of met Bio-Rad apparatuur voor het volgende:

1. Persoonlijk gewin

2. Persoonlijke zakelijke ondernemingen

3. Persoonlijke politieke doeleinden

4. Asociaal of onethisch gedrag 

5. Activiteiten die internationale, lands-, federale, staats- of 
plaatselijke wetten en regelgeving schenden

6. Activiteiten die de wettelijke bescherming ingevolge 
patenten, auteursrechten, handelsmerken en intellectuele 
eigendomsrechten schenden

7. Kettingbrieven

8. Recreatieve spellen

9. Onbevoegde openbaring van cruciale bedrijfsinformatie  
van Bio-Rad

10. Onbevoegde toegang of poging tot toegang tot elk ander 
netwerk of computer

Alleen software met de juiste licentie mag gebruikt worden op 
apparatuur van Bio-Rad of in het uitvoeren van uw verplichtingen als 
medewerker van Bio-Rad. Wij mogen geen software gebruiken dat 
niet door Bio-Rad geleverd is of uitdrukkelijke goedgekeurd is voor 
gebruik door Bio-Rad.
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Intellectueel eigendom

Bio-Rad is eigenaar van talloze handelsmerken, patenten, copyrights 
en handelsgeheimen, inclusief bedrijfslogo's, publicaties en software 
dat wij hebben ontwikkeld of gecreëerd. Bio-Rad heeft specifieke 
beveiligingen en wettelijke rechten ten aanzien van ons intellectueel 
eigendom.

Ideeën en uitvindingen gedaan door medewerkers tijdens hun 
loopbaan zijn over het algemeen eigendom van Bio-Rad. Verkopers 
en anderen buiten Bio-Rad mogen het logo van Bio-Rad of ander 
intellectueel eigendom niet gebruiken zonder onze toestemming of 
juiste licentieafspraken.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Managementrichtlijnen

Gebruik van sociale media:

De deelname van Bio-Rad aan sociale media platformen moet 
plaatsvinden op een verantwoordelijke manier zodat dit het 
concurrentievoordeel en reputatie van het bedrijf niet schaadt. 
Het is belangrijk te onthouden dat u te allen tijde Bio-Rad 
vertegenwoordigt, wat u ook deelt op een openbare onlineplek of 
privéforum van Bio-Rad.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake sociale media 411.P

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?V

A U dient het idee voor te leggen aan uw leidinggevende, 
het hoofd van R&D voor uw groep of iemand van de 
IP-groep binnen de Juridische Afdeling van Bio-Rad. 
Juridische zaken zal dan het idee evalueren, samen 
met de betreffende bedrijfseenheid en aangeven of er 
een patent voor moet worden aangevraagd. Onthoud 
dat het openbaar maken van een uitvinding buiten 
Bio-Rad voor het aanvragen, kan leiden tot het niet 
verkrijgen van een patent.

Ik heb iets uitgevonden als deel van mijn werk bij Bio-
Rad. Ik denk dat het idee nieuw is en dat het voordelig 
kan zijn voor het bedrijf. Wat moet ik ermee doen?
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Privacy en persoonsgegevens

Bij Bio-Rad respecteren en beschermen wij de persoonsgegevens 
van alle mensen, inclusief medewerkers, klanten en zakelijke 
contacten van Bio-Rad, sollicitanten en leden van het publiek 
betrokken bij het testen of gebruik van onze producten. Wij streven 
naar het naleven van gegevensprivacywetten.

Wij volgen tevens privacywetten en -overeenkomsten bij 
het verzamelen, overdragen, gebruiken of bekendmaken 
van persoonsgegevens (naam, contactgegevens of andere 
identificeerbare gegevens) van of over onze zakelijke partners, 
mogelijke of daadwerkelijke klanten en eindgebruikers. Wij gebruiken 
"anonieme" gegevens (namen verwijderd en niet identificeerbaar) of 
"samengevoegde" gegevens (samengevat zodat een persoon niet 
geïdentificeerd kan worden) in plaats van persoonsgevens waar 
geschikt en vereist. Wij beperken toegang tot persoonsgegeven 
voor medewerkers of anderen die ze nodig hebben voor een 
legitiem, zakelijk doel.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Privacybeleid van Werknemers 403.P 
Beleid inzake informatiebeveiliging en privacy
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Bedrijfsinformatie beschermen
Informatie vormt een groot deel van wat ons ons concurrentievoordeel 
geeft. Veel van ons hebben toegang tot de vertrouwelijke, 
bedrijfseigen informatie van Bio-Rad en ook vertrouwelijke informatie 
van derden om onze functie uit te kunnen voeren. Het is onze 
verantwoordelijkheid die informatie vertrouwelijk te houden en te 
beschermen, behalve waar bekendmaking specifiek is toegestaan 
door Bio-Rad of vereist is bij wette. Informatie aan ons toevertrouwd 
door onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners moet 
net zo zorgvuldig worden beschermd als onze eigen informatie. 
Wij beschermen deze rechten door ervoor te zorgen dat de juiste 
voorwaarden zijn opgenomen in overeenkomsten met leveranciers, 
serviceproviders, verkopers en andere zakelijke partners.

U mag alleen vertrouwelijke informatie delen met diegenen die een 
legitieme, zakelijke behoefte hebben om te weten, ofwel binnen 
of buiten Bio-Rad. Om deze informatie te beschermen en te 
voorkomen dat het per ongeluk besproken wordt, dient u de juiste 
voorzorgsmaatregelen te nemen. U dient alle beveiligingsmaatregelen 
en interne controleprocedures te nemen voor computersystemen, 
draagbare elektronische apparaten, Wifi-hotspots, laptops en andere 
opslagapparaten, zoals flashdrives en USB-sticks. Wachtwoorden of 
toegangscodes mogen niet worden vrijgegeven en u mag anderen 
niet toestaan uw account te gebruiken.

Wees voorzichtig bij het bespreken van gevoelige informatie via 
een mobiele telefoon of met een collega in openbare ruimten, zoals 
liften, vliegvelden en restaurants of open ruimten binnen Bio-Rad, 
zoals een kantine of toiletten. Laat geen documenten slingeren die 
gevoelige informatie bevatten op plekken waar een onbevoegd 
persoon de mogelijkheid heeft ze te lezen, inclusief een verlaten 
bureau of kopieermachine.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Werknemerhandboek
Beleid inzake gebruik van technologie-apparatuur en 
diensten 404.P
Beleid inzake Mobiel apparaat 412.P

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?V

A Ja. Dit kan voor problemen zorgen. Het due diligence 
proces voor de consultant is verplicht voor degenen 
die handelen namens Bio-Rad met de overheid, 
klanten en zorgprofessionals en zorgorganisaties. Tot 
de consultant is goedgekeurd via ons due diligence 
proces en een contract heeft getekend, mag hij 
nog geen werk doen voor Bio-Rad. Verder mag hij 
absoluut geen toegang hebben tot bedrijfseigen of 
vertrouwelijke informatie van Bio-Rad.

Ik zag een nieuw gezicht tijdens een recente 
productvergadering. Hij introduceerde zich als een 
consultant die aangetrokken is voor het verkrijgen van 
regelgevende goedkeuring voor een nieuw instrument 
van Bio-Rad. Maar later kwam ik erachter dat hij nog 
geen Bio-Rad overeenkomst heeft getekend. Mijn 
leidinggevende zei dat ze hem al kende en dat hij 
helemaal te vertrouwen is. Moet ik iets doen?
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Bijdragen aan goede doelen en 
invloed in de gemeenschap
Ter ondersteuning van de gemeenschappen waar wij wonen en 
werken, worden wij gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten van 
goede doelen, zowel als bedrijf en als individu. Deelname aan goede 
doelen en gemeenschapsactiviteiten is volledig vrijwillig. Echter het 
gebruik van fondsen en/of middelen van Bio-Rad is onderhevig aan 
alle geldende beleidslijnen van Bio-Rad, vooral die beleidslijnen die 
richtlijnen stellen voor de goedkeuring van non-profit, goede doelen 
en gemeenschapsbijdragen, donaties en vrijwilligersactiviteiten en 
het gebruik van middelen van Bio-Rad voor activiteiten van goede 
doelen en gemeenschap wereldwijd. 

Bijdragen aan goede doelen moeten voldoen aan de geldende 
wetten en mogen nooit aangeboden worden of gegeven worden 
om een zakelijke partner oneigenlijk te beïnvloeden, inclusief een 
overheidsfunctionaris.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake anticorruptienaleving  en gezondheidszorg
Werknemerhandboek
Beleid inzake betrokkenheid bij de gemeenschap 214.G
Bijdragen aan goede doelen SOP

Communiceren met de  
media en investeerders
Wij moeten zorgen voor nauwkeurige en constante 
bedrijfscommunicatie. Om deze reden mogen alleen bevoegde 
personen namens Bio-Rad communiceren met de media en externe 
analisten. Verwijs alle vragen van externe mediabronnen of analisten 
door naar de Afdeling Beleggersrelaties op investor_relations@bio-
rad.com.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

Beleid inzake interne en externe communicatie 409.P

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?V

A Dat hangt ervan af. U moet managementgoedkeuring 
krijgen plus een verzoek indienen via de Zakelijke 
beleefdheidsportal van Bio-Rad. De bijdrage moet 
redelijk zijn, mag geen aanleiding vormen voor verdere 
aankopen en mag niet in strijd zijn met de wet.

Mijn bedrijfseenheid is door een zeer gerespecteerd, 
plaatselijk ziekenhuis gevraagd voor een geldelijke 
bijdrage plus reagens van Bio-Rad ter ondersteuning 
van onderzoek. Is dit in orde?
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Het milieu beschermen
Voor onze planeet en toekomstige generaties, treden wij op als 
beschermers van onze omgeving. Wij moeten er te allen tijde 
streven naar te voldoen aan alle geldende wettelijke en regelgevende 
vereisten alsmede internationaal geaccepteerde milieunormen.

Wij streven ernaar verantwoordelijk te zijn voor het milieu in het 
beheer van onze activiteiten. Wij proberen natuurlijke bronnen 
efficiënt in te zetten via innovatief productontwerp, operationele 
uitmuntendheid en effectief faciliteitsbeheer. Indien praktisch 
proberen wij gevaarlijk afval en uitstoot van onze productieprocessen 
te verminderen of te elimineren. Wij streven er ook naar al het 
gegenereerde afval veilig, verantwoordelijk en in naleving van alle 
geldende wetten te verwerken.

Politieke activiteiten
Bio-Rad stimuleert alle medewerkers actief deel te nemen aan het 
politieke proces. U dient dit echter alleen op vrijwillige basis te doen 
en in uw vrije tijd, behalve als geldende wetten dit anders bepalen. 
U dient ervoor te zorgen dat het deelnemen aan politieke activiteiten 
op geen enkele manier uw werk in de weg staat of het imago van 
Bio-Rad schaadt. U mag geen politieke donaties of bijdragen doen 
met de naam, in de tijd, met geld en andere middelen van Bio-Rad.

Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?Wanneer moet ik mij laten horen?V

A Nee. Zelfs als u het niet zeker weet, moet u dit melden 
bij uw manager zodat het onderzocht kan worden. Of 
u kunt het melden via de Integriteitshulplijn.

Gisteravond zag ik iemand chemisch afval weggooien 
achter een schuurtje bij onze fabriek. Ik weet het niet 
zeker, dus moet ik het negeren, toch?



Bio-Rad zal deze Code elektronisch verspreiden onder al het personeel van Bio-Rad en het beschikbaar maken via de website van het bedrijf. Elk personeelslid 
van Bio-Rad moet erkennen dat zij de Gedragscode van Bio-Rad hebben gelezen en begrepen als onderdeel van de verplichte nalevingstraining over deze Code.

Deze Code is goedgekeurd en aangenomen door de Raad van Bestuur van Bio-Rad en elke aanpassing moet schriftelijk zijn en moet worden goedgekeurd door 
onze Raad van Bestuur of een commissie daarvan. Er kunnen beperkte situaties zijn die leiden tot een formele kwijtschelding van een voorwaarde van deze Code 
voor een persoon. Alleen de Corporate Compliance Officer of de Juridische Afdeling mag dergelijke kwijtscheldingen toewijzen, die voorafgaand aan de voorgestelde 
actie moeten zijn verkregen; echter alleen de Raad van Bestuur of een commissie daarvan mag een kwijtschelding van acties door officiers of directeuren toekennen. 
Alle wijzigingen of kwijtscheldingen worden direct bekendgemaakt in overeenkomst met alle geldende wettelijke bepalingen.
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