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BERICHT VAN DE DIRECTIE VAN DE GROEP 

 
Naast zijn technologische uitmuntendheid, zijn commerciële dynamiek en zijn voortdurende inzet op 
het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling verdient Desmet Ballestra zijn reputatie door de dagelijkse gang 
van zaken: wat we zeggen, en nog belangrijker, wat we doen. Met andere woorden, hoe we handelen 
en omgaan met anderen. Als gewetensvolle burgers en werknemers willen wij doen wat juist is. 
 
In de loop der tijd is Ethiek een steeds belangrijker aandachtspunt geworden voor onze klanten en de 
landen waarin we actief zijn. Het is dan ook onze ambitie om de meest ethische en verantwoorde 
leverancier van duurzame producten en diensten te worden op het vlak van procesengineering. Dat is 
niet alleen de juiste oplossing, maar het is ook goed voor onze business, want het helpt Desmet Ballestra 
om zich te onderscheiden. 
 
Daarom hebben we deze Ethische Code ingevoerd, een combinatie van onze fundamentele waarden en 
principes en onze conformiteitsprocedures ter ondersteuning van deze waarden en principes. Door 
voortdurend conform onze Ethische Code te handelen, kan ieder van ons bijdragen aan de versterking 
van de reputatie van Desmet Ballestra als onderneming die haar zaken met de grootste integriteit – en 
technische uitmuntendheid – leidt. 
 
Lees de Ethische Code zorgvuldig en denk na over hoe deze van toepassing is op uw werk voor de Groep. 
Indien u vragen of twijfels hebt, aarzel dan niet om deze te bespreken met uw leidinggevende, een 
collega of het Compliance Team. Door middel van discussie kunnen we de zaken vanuit verschillende 
perspectieven bekijken – en uiteindelijk beslissingen nemen op basis van informatie. 
 
Bedankt voor uw steun 
Philippe  
 
Voorzitter 
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DESMET BALLESTRA: VOORSTELLING EN WAARDEN 

De Groep DESMET BALLESTRA, met hoofdzetel in Frankrijk, is wereldleider in ontwikkeling, engineering 
en levering van technologieën, fabrieken voor verwerking en apparatuur voor de volgende activiteiten: 
 
De afdeling Desmet Ballestra Oils, Fats & Oleochemicals (OFO) is gevestigd in België en levert 
oplossingen voor engineering en voorzieningen op maat, van de bereiding en de extractie van 
oliehoudende zaden tot de olieverwerkingsfabrieken, met inbegrip van de raffinage- en 
modificatieprocessen van de oliën. Dankzij diverse technologische allianties in combinatie met een 
sterke productontwikkeling is Desmet Ballestra ook een belangrijke referentie geworden in de 
oleochemische processen. 
 
De in Italië gevestigde afdeling Desmet Ballestra Detergents, Surfactants, Soap & Chemicals (DSSC) is 
wereldwijd de grootste leverancier van engineeringprocessen in de sector van oppervlakteactieve 
stoffen en detergenten, een belangrijke leverancier van oplossingen voor diverse chemische industrieën 
wereldwijd, en de wereldleider in het ontwerp en de levering van installaties en uitrustingen voor de 
productie van zeep sinds maart 2017 dankzij de overname van Mazzoni LB s.p.a.  
 
De afdeling Desmet Ballestra Oilseed & Feedmill Equipment (OSFE) in Rosedowns (Verenigd Koninkrijk) 
en Stolz (Frankrijk) levert apparatuur aan de actoren in de olie- en vetindustrie en de 
diervoederindustrie. 
 
Dankzij meer dan 70 jaar ervaring heeft DESMET BALLESTRA een uitstekende reputatie, een grote R&D 
capaciteit en een breed klantenbestand in deze sector opgebouwd. structuur van DESMET BALLESTRA 
stelt de Groep in staat om in te spelen op de vraag van de markt en complexe projecten te 
implementeren in zijn specifieke activiteitensectoren, door zijn klanten op alle punten en voor al hun 
behoeften te ondersteunen.  
 
Onze waarden bepalen hoe we onze activiteiten uitvoeren en interageren met onze collega’s, partners, 
leveranciers en consumenten, geleid door basisprincipes: 
 

1. We pakken onze zaken op een integere manier aan. 
 

2. We houden nauwkeurige en eerlijke registers bij. 
 

3. Wij komen onze verplichtingen na. 
 

4. Wij behandelen mensen met waardigheid en respect. 
 

5. Wij beschermen de informatie, goederen en belangen van DESMET BALLESTRA. 
 

6. Wij verbinden ons ertoe een verantwoordelijke wereldburger te zijn. 
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GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 
DESMET BALLESTRA heeft besloten om een eigen Ethische Code op te stellen om uitdrukking te geven 
aan zijn engagement om integriteit en ethiek te bevorderen en zijn werknemers en Partners hierin te 
begeleiden.  
 
De Ethische Code bepaalt hoe DESMET BALLESTRA zijn kernwaarden in de praktijk brengt, door in het 
bijzonder zijn engagementen en verwachtingen ten aanzien van zijn werknemers en de Partners 
waarmee het samenwerkt, uit te leggen. 
 
Het is dus belangrijk dat alle medewerkers en Partners dit delen, respecteren en promoten. De Ethische 
Code is opgevat als een leidraad en hulp bij het nemen van beslissingen door de te volgen gedragslijn 
te verduidelijken en helpt om zaken eerlijk, integer en verantwoord aan te pakken.  
 
De Ethische Code drukt de gemeenschappelijke waarden en principes uit van DESMET BALLESTRA en 
zijn werknemers; ieder van ons draagt de verantwoordelijkheid om zich hieraan te houden en dit in de 
praktijk te brengen om de reputatie van DESMET BALLESTRA continu te beschermen en te verbeteren. 
Dit is een fundamenteel aspect van het organisatie-, management- en conformiteitsmodel van DESMET 
BALLESTRA. 
 
DESMET BALLESTRA voldoet aan de eisen van wet nr. 2016-1691 over transparantie, de strijd tegen 
corruptie en de modernisering van het economisch leven (“Wet Sapin II”) en verbindt zich ertoe de 
andere anticorruptiewetten na te leven die van toepassing zijn in de landen waar DESMET BALLESTRA 
zijn activiteit uitoefent. 
 

 DOELSTELLINGEN VAN DE ETHISCHE CODE 
 
De Ethische Code heeft tot doel: 
 
- de verschillende corruptiepraktijken te identificeren en te verduidelijken en uit te leggen waarom ze 
illegaal zijn;  
- de normen van DESMET BALLESTRA te definiëren die van toepassing zijn op zijn activiteiten.  
 
De Ethische Code is ontworpen om:  
 

- de fundamentele positieve ethische waarden, richtlijnen en normen te definiëren die ontworpen 
zijn om de werknemers en partners van DESMET BALLESTRA te begeleiden, te oriënteren en 
te helpen de juiste houding aan te nemen bij de uitvoering van hun werk; 

 
- de fundamentele principes en engagementen van DESMET BALLESTRA in zijn bedrijfsvoering te 

benoemen;  
 
- de verwachtingen van DESMET BALLESTRA te bepalen ten aanzien van zijn werknemers in hun 

dagelijkse beslissingen en in hun relaties met de andere partners; 
 
- advies te geven bij vragen of bezorgdheden. 
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 DE GEBRUIKERS VAN DE ETHISCHE CODE 
 
De Ethische Code is bestemd voor alle Medewerkers van DESMET BALLESTRA – met inbegrip van de 
leden van het Toezichtsorgaan, de raden van bestuur, directeurs, managers, werknemers, tijdelijke 
werknemers, consultants en alle andere soorten werknemers – alsook voor klanten, leveranciers en alle 
andere partners.  
 
Alle Medewerkers van DESMET BALLESTRA moeten de Ethische Code begrijpen en naleven. De 
schending van de Ethische Code door een Medewerker kan hem blootstellen aan tuchtsancties, die 
kunnen gaan tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In alle gevallen kan de schending van de 
anticorruptiewetten DESMET BALLESTRA en de Medewerker blootstellen aan schadevergoeding, 
strafrechtelijke boetes en andere sancties. 
 
In ieder geval zal de Ethische Code worden beschouwd als een aanvulling op het bestaande 
huishoudelijk reglement van DESMET BALLESTRA (“Reglement van Orde”).  
 
Leveranciers, ondernemers, handelspartners en in het algemeen alle partners zijn verplicht om normen 
toe te passen die gelijkwaardig zijn aan de onze.  
 
In een situatie waarin de ethische normen van DESMET BALLESTRA in het gedrang kunnen komen, heeft 
ieder van ons de plicht deze bezorgdheid te uiten.  
 
DESMET BALLESTRA staat open voor suggesties en constructieve bijdragen om de Ethische Code te 
verbeteren, up-to-date te houden en in lijn met de veranderingen in de onderneming. 
 
De Ethische Code is in het Engels en in het Frans beschikbaar op de website van DESMET BALLESTRA op 
het volgende adres:  
https://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics 
 
DESMET BALLESTRA bevestigt dat de Ethische Code niet exhaustief is en dat de inhoud ervan af en toe 
kan variëren met of zonder voorafgaande kennisgeving. 
 
 

 HET GEBRUIK VAN DE ETHISCHE CODE 
 
DESMET BALLESTRA is actief in een groot aantal landen waar verschillende culturen, wetten en politieke 
systemen van toepassing kunnen zijn. Elke Medewerker zal bij de uitoefening van zijn activiteit binnen 
DESMET BALLESTRA steeds de wetten en reglementen moeten naleven die van toepassing zijn in het 
land waar hij actief is.  
 
Hoewel bepaalde situaties moeilijk te beoordelen kunnen zijn en eisen dat een medewerker een 
principieel conflict beslecht, beoogt de Ethische Code normen vast te stellen voor de grijze zones waar 
een discretionaire beslissing noodzakelijk is. 
 
De Ethische Code is dus het referentie-instrument dat ontworpen werd om iedereen te helpen op een 
integere manier te handelen en zich vragen te stellen bij situaties die zich voordoen in het kader van 
het werk. 
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In bepaalde gevallen kunnen de richtlijnen van de Ethische Code verschillen naargelang de plaatselijke 
wetten of gebruiken die van toepassing zijn in een bepaald land.  
 
Bijgevolg:  

‐ wanneer de plaatselijke wetten en gebruiken strengere normen opleggen dan die van de 
Ethische Code, zijn de plaatselijke wetten en gebruiken van toepassing;  

‐ wanneer de Ethische Code hogere normen voorziet, moet de Ethische Code toegepast worden. 
 

Telkens wanneer een Medewerker de minste twijfel heeft, moet hij zich de volgende vragen stellen:  
 

 Overtreed ik een wet en/of reglement, de Ethische Code of de procedures van DESMET 
BALLESTRA?  

 Handel ik in overeenstemming met de ethische waarden van het Bedrijf?  
 Behandel ik anderen zoals ik verwacht behandeld te worden?  
 Moet ik iemand iets teruggeven?  
 Zouden mijn acties gevolgen hebben voor de partners van DESMET BALLESTRA en kan ik mijn 

beslissing rechtvaardigen?  
 Zou ik me op mijn gemak voelen als mijn beslissing openbaar zou worden gemaakt binnen 

DESMET BALLESTRA of daarbuiten? 
 
Wanneer het antwoord op een van deze vragen aanleiding geeft tot bezorgdheid van de Medewerker, 
dient deze onmiddellijk het Compliance Team te raadplegen en de vraag openlijk te bespreken alvorens 
te handelen.  
 

 HET FORMULEREN EN BEHEREN VAN MELDINGEN 
 
Bij DESMET BALLESTRA stimuleren we een echte cultuur van openheid en uitwisseling waarbij elke 
medewerker zijn zorgen en standpunten over onze Ethische Code kan uiten. 
 
Telkens wanneer een Medewerker advies nodig heeft over een van de bepalingen van de Ethische Code, 
kan hij contact opnemen met het Compliance Team, zijn leidinggevende of een andere 
verantwoordelijke met wie hij zich meer op zijn gemak zou voelen. 
 
Wanneer een medewerker zich zorgen maakt of te goeder trouw meent dat een wet, reglement en/of 
bepaling van de Ethische Code of enige andere interne procedure van DESMET BALLESTRA geschonden 
werd of zou kunnen worden, moet hij dit kenbaar maken via het kanaal dat hij het meest geschikt acht. 
 
Onverminderd het Meldingsbeleid van DESMET BALLESTRA, kan een medewerker zijn bezorgdheid 
richten aan de persoon of organisatie die hij geschikt acht binnen DESMET BALLESTRA, aan de 
Verdediger van de rechten of aan het Agence Française Anticorruption in toepassing van de wet Sapin II. 
In geval van ernstig en actueel gevaar of gevaar voor onomkeerbare schade kan het probleem 
rechtstreeks worden voorgelegd aan de gerechtelijke of administratieve autoriteiten of aan 
beroepsorganisaties. 
 
In elk geval zal een medewerker die dergelijke bekommernissen te goeder trouw meldt,1 beschermd 

 
1 Een medewerker zal te goeder trouw beschouwd worden als hij inlichtingen heeft verstrekt die hij op dat ogenblik volledig, juist en eerlijk 
vond, ook al wordt achteraf aangetoond dat hij zich vergist had. 
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worden tegen elke vergeldingsmaatregel. Indien een medewerker meent dat hij het voorwerp uitmaakt 
van represailles, dient hij deze represailles onmiddellijk te melden aan het Compliance Team of een 
andere verantwoordelijke bij wie hij zich meer op zijn gemak zou voelen. 
 
Elke bezorgdheid van een medewerker of partner over mogelijke inbreuken op de Ethische Code dient 
gemeld te worden aan het Compliance Team op volgend intranetadres:  
compliance@desmetballestra.com, en de melding zal vergezeld gaan van bewijsstukken of andere 
bewijzen, indien beschikbaar. 
 
De vertrouwelijkheid moet worden beschermd om negatieve gevolgen voor de melder te vermijden. 
Het volledige proces en alle latere maatregelen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
geldende wetten betreffende de bescherming van de persoonsgegevens. 
  
  



 
 

7 
 
 

VERBODEN GEDRAG  

Onderstaande aanbevelingen en vereisten zijn van toepassing op alle Medewerkers op alle niveaus. De 
Partners zijn ook verplicht om deze algemene principes na te leven.  
 
DESMET BALLESTRA tolereert geen van de volgende gedragingen: 
 
I. CORRUPTIE  
 
Het begrip corruptie omvat een handeling waarbij een persoon die een specifieke functie uitoefent in 
de openbare of private sector, een geschenk, een aanbod of een belofte vraagt, aanvaardt of geeft om 
een daad te stellen, te belemmeren of zich te onthouden van het stellen van een handeling die 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met zijn functie.  
 
In het Franse recht worden de twee vormen van corruptie, de actieve en de passieve, bestraft:  
 

- actieve corruptie wordt gedefinieerd als het geven van iets om een onrechtmatig voordeel te 
verkrijgen.  

- passieve corruptie wordt gedefinieerd als het ontvangen van iets om een onrechtmatig 
voordeel toe te kennen. 

 
Corruptie kan zowel betrekking hebben op ambtenaren als op particulieren in de privésector. Corruptie 
van overheidsfunctionarissen bestaat met name erin “een overheidsfunctionaris rechtstreeks of 
onrechtstreeks een onrechtmatig voordeel te beloven, aan te bieden of te geven, voor zichzelf of voor 
een andere persoon of entiteit, opdat de overheidsfunctionaris bij de uitoefening van zijn officiële taken 
handelt of zich daarvan onthoudt”. 
 
Het onrechtmatige voordeel kan vele vormen aannemen, zoals een voorkeursbehandeling, het sluiten 
van een contract, het bekendmaken van vertrouwelijke informatie enz.  
 
Wat de internationale normen betreft, wordt corruptie in brede zin gedefinieerd als "misbruik van een 
toevertrouwde macht met het oog op persoonlijk gewin". Het kan vele vormen aannemen, zoals 
corruptie, witwassen van geld of fraude.  
 
II. BEÏNVLOEDING 

 
Beïnvloeding is een rechtstreekse of onrechtstreekse vraag of de aanvaarding zonder recht en op elk 
ogenblik van aanbiedingen, beloftes, giften, geschenken of voordelen voor zichzelf of voor anderen, 
wanneer dit gebeurt door een persoon die openbaar gezag heeft of een taak van openbare 
dienstverlening uitoefent, of door een persoon die een openbaar electoraal mandaat heeft: om een 
handeling te verrichten die verband houdt met zijn functie, zijn taak of zijn mandaat, of die 
vergemakkelijkt wordt door deze functie, deze taak of dit mandaat, of zich ervan te onthouden; of om 
misbruik te maken van zijn werkelijke of veronderstelde invloed met het oog op het verkrijgen van een 
onderscheiding, betrekking, contract of enige andere gunstige beslissing van een instelling of openbaar 
bestuur. 
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III. AFPERSING DOOR OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN 
 
Afpersing door overheidsfunctionarissen is elke aanvaarding, verzoek of bevel tot betaling als bijdrage, 
belasting of overheidsbelasting, van elk bedrag waarvan men weet dat het niet verschuldigd is of dat 
het hoger is dan wat verschuldigd is, begaan door een persoon die openbaar gezag heeft of een taak 
van openbare dienstverlening uitoefent. 
 
Hier vindt u een wereldgids van de Internationale Kamer van Koophandel, het Global Pact van de 
Verenigde Naties, het World Economic Forum en Transparency International:  
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/RESIST-English.pdf. 
 
 

IV. VRIENDJESPOLITIEK 
 

Vriendjespolitiek is een misdrijf gepleegd door een persoon die openbaar gezag heeft of een taak van 
openbare dienstverlening vervult of een openbaar electoraal mandaat bekleedt of die optreedt als 
vertegenwoordiger, bestuurder of ambtenaar van het centrale bestuur, het lokale bestuur, openbare 
instellingen, semi-overheidsbedrijven die taken van openbare dienstverlening vervullen en lokale semi-
overheidsbedrijven, of elke persoon die optreedt voor rekening van een van de voornoemde personen, 
die voor een ander een niet gerechtvaardigd voordeel verkrijgt of tracht te verkrijgen door een 
handeling die in strijd is met de wettelijke of reglementaire bepalingen om de vrije toegang en de gelijke 
behandeling van de inschrijvers op aanbestedingen van overheidsopdrachten en gedelegeerde 
overheidsdiensten te verzekeren. 

 
 

V. FACILITERENDE BETALINGEN 
 
Faciliterende betalingen zijn kleine bedragen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan een 
overheidsfunctionaris (zoals een douane- of immigratiefunctionaris) worden betaald in ruil voor de 
snelle uitvoering van een administratieve procedure of het vergemakkelijken van een bureaucratische 
procedure.  
 
Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de normale rechtshandelingen van de regering te verzekeren of te 
versnellen, met inbegrip van de afgifte van vergunningen en/of de vrijgave van goederen die bij de 
douane worden vastgehouden. 
 
DESMET BALLESTRA weigert categorisch elke faciliterende betaling door zijn Medewerkers of een 
Partner. 
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GEDRAGSNORMEN VOOR MEDEWERKERS VAN DESMET BALLESTRA 

 
DESMET BALLESTRA eist van zijn Medewerkers dat zij handelen conform de waarden en richtlijnen 
beschreven in de Ethische Code.  
 
In het algemeen verbinden de medewerkers zich ertoe: 
 

 zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten en reglementeringen;  
 zich te gedragen in overeenstemming met de fundamentele waarden en ethische principes 

vervat in de Ethische Code; 
 elk mogelijk belangenconflict tussen hun eigen belangen en die van DESMET BALLESTRA te 

vermijden (zie hieronder), door volgende normen aan te nemen: 
‐ elke situatie die aanleiding kan geven tot een belangenconflict objectief beoordelen, in het 

bijzonder wanneer hun positie hen in de besluitvormingsprocessen betrekt, en zich ertoe 
verbinden elke verantwoordelijke persoon hierover te informeren; 

‐ zich onthouden van het uitoefenen van enige externe beroepsactiviteit of het bekleden van 
directiefuncties in andere vennootschappen, die een belangenconflict zouden kunnen 
impliceren, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke 
van DESMET BALLESTRA; 

 zich te onthouden van het aanbieden van voordelen of gunsten van welke aard ook die de 
belangen van DESMET BALLESTRA zouden kunnen schaden, zoals het aanbieden van een job (of 
beloven dit te doen) aan eigen familie, vrienden of vennoten, of enige andere persoon die 
gunsten zoekt, of het discrimineren ten voordele van bepaalde leveranciers of 
onderaannemers; 

 zich te onthouden van het aanbieden of beloven van geld, geschenken of andere voordelen met 
het oog op het verkrijgen van gunsten of persoonlijke voordelen; 

 geld of geschenken, met uitzondering van louter symbolische bedragen, aangeboden door 
andere medewerkers en/of door een huidige of beoogde derde partij, te weigeren. Wanneer 
een derde partij een geschenk wenst te geven, is de medewerker aan wie het geschenk wordt 
aangeboden verplicht de potentiële schenker mee te delen dat DESMET BALLESTRA de 
aanvaarding van persoonlijke geschenken verbiedt en dat het geschenk bijgevolg zal worden 
overgedragen aan DESMET BALLESTRA, die het ofwel zal schenken aan een non-
profitorganisatie of in bepaalde gevallen zal aandringen op teruggave aan de schenker. In ieder 
geval moeten de aard en de waarde van dergelijke giften gematigd zijn en DESMET BALLESTRA 
niet hinderen, noch zijn reputatie schaden; 

 zich te onthouden van elk onverantwoord gebruik van onkostennota’s DESMET BALLESTRA; 
 zich te onthouden van het voorbehouden of toewijzen aan andere personen van commerciële 

opportuniteiten die anders voor DESMET BALLESTRA beschikbaar zouden zijn; 
 niet deel te nemen aan de beslissingen of de keuzes van DESMET BALLESTRA, die verband 

houden met de rechtstreekse of onrechtstreekse zakelijke relaties tussen DESMET BALLESTRA 
en hun eigen familie of vrienden of tussen DESMET BALLESTRA en andere vennootschappen 
waarin hun vrienden of familie professionele, financiële, economische of andere belangen 
hebben, niet te beïnvloeden; 
 

 



 
 

10 
 
 

 financiële belangen (zoals het bezitten van aandelen, eigendommen, participaties in een 
vennootschap enz.) – rechtstreeks of onrechtstreeks via vrienden of familie – te vermijden, 
wanneer dergelijke belangen hun eigen oordeel of professioneel gedrag zouden kunnen 
beïnvloeden, met name met betrekking tot beslissingen die DESMET BALLESTRA over deze 
ondernemingen zou kunnen nemen, en zich ertoe verbinden DESMET BALLESTRA in te lichten 
indien dergelijke situaties zich zouden voordoen; 

 DESMET BALLESTRA te informeren door schriftelijk contact op te nemen met het Compliance 
Team over elk mogelijk belangenconflict of elke situatiewijziging die een negatieve invloed kan 
hebben op DESMET BALLESTRA. 

 
De volgende punten geven de basisprincipes weer die strikt moeten worden nageleefd door de 
medewerkers in het kader van hun activiteit. 
 
I. BELANGENCONFLICTEN 

 
A. Waarom moet je alert zijn?  

 
Een belangenconflict is een situatie waarin het persoonlijk belang van een Medewerker van DESMET 
BALLESTRA de wijze waarop de medewerker zijn functies dient uit te voeren, kan beïnvloeden of de 
indruk kan wekken te beïnvloeden, of kan interfereren met de rechtmatige commerciële belangen van 
DESMET BALLESTRA. 
 
Het kan gaan om een privé-, beroeps- of financieel belang van de medewerker of een lid van zijn 
omgeving, dat het vermogen van de Medewerker om professioneel onpartijdig en objectief te handelen, 
zou kunnen beïnvloeden. 
 
Elk belangenconflict creëert een schijn van onregelmatigheid die de reputatie van DESMET BALLESTRA 
of het vertrouwen in DESMET BALLESTRA kan ondermijnen. 
 

B. Grondbeginselen 
 
DESMET BALLESTRA verbindt zich ertoe alle bestaande belangenconflictsituaties op te sporen en 
bekend te maken en maatregelen te nemen om deze uit te schakelen of te milderen. 
 
Om belangenconflicten te voorkomen, moeten de Medewerkers van DESMET BALLESTRA uiterst 
voorzichtig zijn en een passend gedrag vertonen in situaties waarin de objectiviteit van hun beslissing in 
het gedrang kan komen, met name: 

 in de verbintenissen met derden 
 in de persoonlijke relaties 
 wanneer ze een waardevol object krijgen 

 
C. Wat van onze Medewerkers wordt verwacht 

 
Daartoe moet de Medewerker: 
 

 bepalen of hij zich in een belangenconflict zou kunnen bevinden door zich af te vragen: 
‐ of de situatie hem bij de uitoefening van zijn functie treft; 
‐ of zijn loyaliteit of zijn onpartijdigheid in het gedrang zou kunnen worden gebracht 

indien een andere Medewerker of partner zijn persoonlijke belangen kende; 



 
 

11 
 
 

‐ hoe zijn leidinggevende zou reageren als de informatie over zijn persoonlijke belangen 
algemeen bekend was. 
 

 elk potentieel belangenconflict melden bij het Compliance Team zodra het bekend is. Het 
aangifteformulier om belangenconflicten te melden is beschikbaar bij het Compliance Team. 
 

 
II. SELECTIE EN BEHEER VAN DERDEN 
 
Diverse landen en organisaties, zoals de Verenigde Naties, hebben handelssancties opgelegd aan 
bepaalde landen, organisaties en particulieren, waarvan vele van toepassing zijn op transacties buiten 
de grenzen van het land dat ze oplegt. Sommige sancties verbieden alle transacties volledig, terwijl 
andere een specifiek soort transactie, zoals de handel in specifieke goederen of de levering van 
bepaalde diensten, kunnen verbieden. DESMET BALLESTRA doet geen zaken met landen, organisaties 
of personen met sancties, tenzij de wet het toelaat. Als u betrokken bent bij internationale 
handelstransacties, moet u de toepasselijke handelssancties kennen en naleven. Als u een transactie 
overweegt in een land met sancties of met een organisatie of persoon met sancties, raadpleeg dan de 
Compliance Manager van de Groep. Hou er rekening mee dat wetten inzake handelssancties zeer 
complex kunnen zijn en vaak veranderen. Bijgevolg kan een in het verleden toegelaten transactie nu 
niet meer toegelaten zijn. De directie van uw Operationele Eenheid zal uw contactpersoon zijn om u te 
helpen en zij zal indien nodig een beroep doen op de hulp van het Compliance Team. 
 
Bovendien moeten de Medewerkers de Ethische Code naleven in hun relaties met Partners of derden. 
 

III. GESCHENKEN, UITNODIGINGEN, GASTVRIJHEID EN GIFTEN AAN 
LIEFDADIGHEIDSORGANISATIES 

 
A. Waarom moet je alert zijn? 

 
Hoewel het uitwisselen van geschenken en uitnodigingen kan bijdragen tot het creëren en verbeteren 
van de arbeidsrelaties tussen DESMET BALLESTRA, de Medewerker en de Partner, kan dit ook aanleiding 
geven tot een belangenconflict tussen de persoonlijke belangen van de Medewerker en zijn 
professionele verplichtingen. Bijgevolg moet de Medewerker, telkens wanneer hij een geschenk, een 
uitnodiging of een teken van gastvrijheid ontvangt of aanbiedt, dit in alle transparantie bekendmaken 
aan zijn directie. Indien een gift aan een liefdadigheidsorganisatie zou worden gedaan in naam van 
DESMET BALLESTRA, moet die worden goedgekeurd door het Compliance Team en door de Voorzitter 
van de Groep. DESMET BALLESTRA zal geen liefdadigheidsbijdrage leveren op verzoek van een 
regeringsvertegenwoordiger en zal elke aanvraag uitgaande van een vertegenwoordiger van een klant 
aandachtig onderzoeken. 

 
B. Grondbeginselen 

 
DESMET BALLESTRA verbiedt elk initiatief dat niet toegelaten is door de toepasselijke wetten of 
handelspraktijken. Geschenken, uitnodigingen, tekenen van gastvrijheid en giften aan 
liefdadigheidsorganisaties in naam van DESMET BALLESTRA zijn ENKEL toegelaten, voor zover ze: 

 van een zuiver nominale waarde zijn en niet contant worden betaald; 
 de integriteit of reputatie van DESMET BALLESTRA niet in het gedrang brengen; 
 het oordeel of de handeling van de derde partij niet beïnvloeden; 
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 de gebruikelijke praktijken in het land en de activiteitensector waarin de Medewerker 
tussenkomt, respecteren. 

 
C. Wat van onze medewerkers wordt verwacht 

 
Elke Medewerker moet altijd: 

 ervoor zorgen dat de aangeboden geschenken, uitnodigingen en tekenen van gastvrijheid niet 
alleen gepast zijn, maar ook conform de Ethische Code van DESMET BALLESTRA; 

 ervoor zorgen dat bij het aangaan van een relatie met een nieuwe partner alle partijen op de 
hoogte zijn van de beleidslijnen en de Ethische Code van DESMET BALLESTRA. Raadpleeg de 
Ethische Code die beschikbaar is op de website van DESMET BALLESTRA 
(http://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics) 

 elk geschenk of elke uitnodiging die hij heeft ontvangen onmiddellijk bekendmaken aan zijn 
verantwoordelijke en zich, indien nodig, houden aan de bestaande interne 
bekendmakingsprocedure; 

 alle geschenken, uitnodigingen en tekenen van gastvrijheid weigeren, behalve als ze een 
duidelijk symbolische waarde hebben; 

 elk contant geschenk weigeren en zich onthouden van het geven van dergelijke contante 
geschenken; 

 de voorafgaande goedkeuring van het Compliance Team (of van elke persoon die door het 
Compliance Team wordt afgevaardigd) vragen vooraleer een gift te doen aan een 
liefdadigheidsorganisatie in naam van DESMET BALLESTRA. 
 

 
IV. CORRUPTIE EN FACILITERENDE BETALINGEN 

 
A. Waarom moet je alert zijn? 

 
DESMET BALLESTRA is sterk gekant tegen corruptie. DESMET BALLESTRA hanteert een 
nultolerantiebeleid met betrekking tot corruptie, inclusief faciliterende betalingen. Faciliterende 
betalingen zijn kleine bedragen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan een overheidsfunctionaris 
(bijvoorbeeld een douaneambtenaar of een immigratiefunctionaris) worden betaald als tegenprestatie 
voor de snelle uitvoering van een administratieve procedure of de vergemakkelijking van een 
bureaucratische procedure. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om routinematige wettelijke 
overheidshandelingen te garanderen of te versnellen, met inbegrip van de afgifte van vergunningen 
en/of de vrijgave van goederen die bij de douane worden vastgehouden. 

 
B. Grondbeginselen 

 
DESMET BALLESTRA weigert en onthoudt zich ervan om rechtstreeks of onrechtstreeks faciliterende 
betalingen of andere voordelen aan te bieden om de dienstverlening te versnellen. DESMET BALLESTRA 
beschouwt ze als corruptie. 
.  
 

C. Wat van onze Medewerkers wordt verwacht 
 
Elke Medewerker moet altijd: 
 

 ervoor zorgen dat Partners, inclusief zakenpartners en tussenpersonen, op de hoogte zijn van 
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de Ethische Code van DESMET BALLESTRA en zich ertoe verbinden deze te respecteren, in het 
bijzonder wanneer zij DESMET BALLESTRA vertegenwoordigen in een risicoland; 

 elk verzoek tot corruptie, faciliterende betaling of een gelijkaardig verzoek onmiddellijk melden 
aan zijn hiërarchie; 

  zijn hiërarchie onmiddellijk op de hoogte brengen van elke afpersing of poging tot afpersing; 
  zich onthouden van het aanbieden, beloven of geven van geld aan een vertegenwoordiger van 

een overheidsinstantie, aan een politieke partij of een politicus, aan een werknemer en/of aan 
de vertegenwoordiger van een andere vennootschap enz. 

 zich onthouden van het inschakelen van derden om iets te doen dat de wet, de reglementering 
of de Ethische Code of enig ander huishoudelijk reglement niet toelaten. 
 

 
V. MECENAAT EN SPONSORING 
 

A. Waarom moet je alert zijn? 
 
Mecenaat is de materiële steun die zonder rechtstreekse compensatie van de begunstigde wordt 
verleend aan een liefdadigheidsinstelling of aan een persoon voor de uitoefening van activiteiten van 
algemeen belang. Mecenaat onderscheidt zich van sponsoring door de aard van de gesteunde acties en 
door het feit dat er normaal geen contractuele reclametegenprestatie bestaat om de mecenas te 
ondersteunen.  
 
Sponsoring is de materiële ondersteuning van een evenement, persoon, product of organisatie om 
rechtstreeks voordeel te behalen. Sponsoring is bedoeld om het imago van de peter (“sponsor”) te 
promoten en vermeldt zijn naam of logo.  
 

B. Grondbeginselen 
 
Het beleid van DESMET BALLESTRA is dat alle aanvragen voor mecenaat en sponsoring voorgelegd 
moeten worden aan het Compliance Team ter voorafgaandelijke goedkeuring, in samenwerking met de 
Directie. 
 

C. Wat van onze Medewerkers wordt verwacht 
 
Elke Medewerker moet altijd:  

 zich onthouden van het aanbieden of aanvaarden van sponsoring van activiteiten met als enig 
doel een onrechtmatig voordeel te verkrijgen;  

 toezien op de naleving van het mecenaat- en sponsoringsbeleid van DESMET BALLESTRA (zie B 
“Basisprincipes” hierboven);  

 vóór elke verbintenis inzake sponsoring en mecenaat moet men: 
‐ toezien op de naleving van de lokale wetgeving;  
‐ zich vergewissen van de legitimiteit van de voorgestelde transactie; en  
‐ zich ervan vergewissen dat er geen band bestaat tussen de begunstigde en de 

beslissingnemers bij uw klanten/leveranciers, wat de gerechtelijke autoriteiten 
eventueel ertoe zou kunnen brengen de geplande operatie te herdefiniëren in een 
strafrechtelijke inbreuk;  

 zich onthouden van het aanbieden of aanvaarden van bijdragen in geld.  
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VI. LOBBYEN  
 

A. Waarom moet je alert zijn? 
 
Lobbyen wordt gedefinieerd als het transparant verstrekken van nuttige informatie die de openbare 
besluitvorming kan verduidelijken. Voor de lobbyist, ook gekend als belangenvertegenwoordiger, 
betekent dit dat hij de activiteiten van DESMET BALLESTRA bekendmaakt en legitimeert bij de publieke 
besluitvormers om hen een technische expertise aan te brengen die de ontwikkeling van DESMET 
BALLESTRA bevordert.  

 
 

B. De basisprincipes 
 
Als deze activiteit wordt toevertrouwd aan een tussenpersoon of een medewerker van DESMET 
BALLESTRA, moet ze vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Voorzitter van de Groep en 
moet ze de lokale wetgeving die haar kan beheersen strikt naleven. In het bijzonder kan elke 
lobbyactiviteit die in Frankrijk wordt uitgeoefend, slechts worden toevertrouwd aan een 
belangenvertegenwoordiger die is ingeschreven op de lijst van de Haute Autorité pour la Transparence 
de la Vie Publique, zoals bepaald door de zogenaamde wet “Sapin II”. 
 

C. Wat van onze Medewerkers wordt verwacht 
 
Elke Medewerker moet altijd:  

 elk voorstel tot lobbyen vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Directie van de 
Groep;  

 de lokale wetgeving die het lobbyen kan regelen, nauwgezet naleven. 
 
 
 

VII. SANCTIES  
 
De niet-naleving door een Medewerker van de bepalingen van de toepasselijke wetten en van deze 
Ethische Code kan leiden tot tuchtmaatregelen die kunnen gaan tot ontslag wegens fout in functie van 
de toepasselijke lokale wetgeving, onafhankelijk van elke burgerlijke en strafrechtelijke procedure die 
kan worden ingesteld in het licht van de vastgestelde inbreuken. 
 
In geen geval kan de overtuiging dat het in het belang van DESMET BALLESTRA is om op welke wijze dan 
ook te handelen, een gedrag dat in strijd is met de bepalingen van de toepasselijke wetten en deze 
Code, zelfs niet gedeeltelijk, rechtvaardigen. Corruptie en beïnvloeding hebben ernstige gevolgen voor 
het Bedrijf en de betrokken werknemers. 
 
Corruptie of beïnvloeding is strafbaar krachtens de plaatselijke wetgeving, waarvan sommige 
strafrechtelijke sancties extraterritoriaal van aard zijn; dat betekent dat een in een staat gepleegde 
handeling in een andere staat strafbaar kan zijn. Dat is het geval voor wetgeving zoals de wet inzake 
transparantie, de strijd tegen corruptie en de modernisering van het economische leven (bekend onder 
de naam “Sapin II” (Frankrijk)), de wet inzake corruptiepraktijken in het buitenland (the Foreign Corrupt 
Practices Act “FCPA”), de anticorruptiewet (“Anti-Bribery Act” in Groot-Brittannië) en wetsbesluit nr. 
231/2001 (“Modello 231”) (Italië).  
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Deze sancties kunnen de volgende zijn, zonder dat deze lijst limitatief is: 
 

 voor Medewerkers: strafrechtelijke veroordelingen met gevangenisstraffen en boetes en, in 
voorkomend geval, disciplinaire sancties overeenkomstig de lokale wetten; 

 voor DESMET BALLESTRA: strafrechtelijke veroordelingen met hoge boetes, 
publiciteitsmaatregelen, onvermogen om geld in te zamelen, impact op reputatie, imago en 
activiteit gedurende vele jaren.  
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WAARSCHUWINGSPROCEDURE 

 
 DOELSTELLINGEN 

 
Deze Waarschuwingsprocedure (“Waarschuwingsprocedure”) stelt de procedure vast die moet worden 
gevolgd om melding te maken van een met de wet strijdige handeling of nalatigheid die een inbreuk 
vormt of kan uitmaken op of aanzetten tot overtreding van wetten, reglementeringen of de waarden 
en principes vastgelegd in deze Ethische Code, of van een intern reglement of interne procedure 
(“Schending”), in het kader van een relatie met DESMET BALLESTRA die schade kan berokkenen aan 
DESMET BALLESTRA of zijn Partners. 
 
De principes van het Waarschuwingsbeleid beïnvloeden of beperken geenszins de verplichting om 
meldingen in te dienen bij de bevoegde gerechtelijke, toezichts- of regulerende overheden in de landen 
waar DESMET BALLESTRA zijn activiteiten uitoefent. 
 
 

 GEBRUIKERS 
 
De Waarschuwingsprocedure is zowel bestemd voor de Medewerkers van DESMET BALLESTRA als voor 
de medewerkers van de Partners.  
 
Medewerkers die persoonlijk kennis hebben van enig potentieel ernstig gedrag of onregelmatigheid 
begaan door personen die een professionele relatie hebben met DESMET BALLESTRA of die een impact 
kunnen hebben op de activiteiten van DESMET BALLESTRA, dienen deze Waarschuwingsprocedure te 
gebruiken door onmiddellijk de handelingen, gebeurtenissen en omstandigheden te melden die, naar 
zij te goeder trouw en op redelijke gronden menen, aan de oorsprong lagen van deze Schendingen of 
handelingen die in strijd zijn met de principes van DESMET BALLESTRA. 
 
  

 MELDINGEN 
 

A. Meldingen 
 
De Medewerkers kunnen alle onwettige handelingen of nalatigheden melden die een Schending 
vormen of kunnen vormen. 
 
De melding dient schriftelijk te worden gericht aan het Compliance Team (“Melding”). De eerste 
Melding kan mondeling geformuleerd worden, maar moet in ieder geval schriftelijk bevestigd worden. 
 
De Melding moet gericht zijn aan: "compliance@desmetballestra.com". 
 
De Medewerker die de Melding doet, beschrijft zo objectief mogelijk en in detail de feiten die het 
voorwerp uitmaken van de Melding, bijvoorbeeld: 
 wanneer en hoe hij er kennis van kreeg;  
 in de mate van het mogelijke verstrekt hij alle feiten, informatie of documenten (ongeacht hun 

formaat of drager) die de Melding kunnen rechtvaardigen. Indien niet zeker is dat een bepaald 
feit waar is, preciseert hij dat het een vermoed feit betreft; 
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 hij geeft aan hoe hij gecontacteerd kan worden; 
 bij het opstellen van de Melding en tijdens de verwerking ervan geeft hij aan of er bij zijn weten 

een interne of gerechtelijke procedure (of gelijkwaardig) nakend of lopend is. Indien blijkt dat 
een interne of gerechtelijke procedure (of een gelijkwaardige procedure) nakend of lopend is, 
is de Melding in principe niet ontvankelijk en wordt de verwerking ervan geschorst of stopgezet. 
DESMET BALLESTRA behoudt zich niettemin het recht voor om te onderzoeken en corrigerende 
maatregelen te nemen indien nodig. 

 
De meldende Medewerker zal in geen geval informatie bekendmaken die beschermd is door de 
vertrouwelijkheid, het beroepsgeheim of de wet. 
 
Meldingen kunnen al dan niet anoniem gebeuren, afhankelijk van de keuze van de melder. Zelfs als de 
Melding anoniem is, moet ze gedetailleerd en gedocumenteerd zijn, zodat ze nuttige informatie 
verschaft en een doeltreffende controle van de gerapporteerde gebeurtenissen mogelijk maakt. 
 
 
Wanneer de Medewerker kennis heeft van deze informatie, is het van groot belang dat de Melding het 
volgende bevat:  
 een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en hoe de 

Medewerker daarvan kennis heeft gekregen; 
 de datum en de plaats van de gebeurtenis;  
 de namen en functies van de betrokken personen, of de informatie waarmee die kunnen 

worden geïdentificeerd; 
 de namen van alle andere personen die de in de Melding beschreven gebeurtenissen kunnen 

bevestigen;  
 een verwijzing naar elk document dat de waarachtigheid van de in de Melding beschreven 

gebeurtenissen kan bevestigen. 
 
De Melding moet per e-mail worden verstuurd naar “compliance@desmetballestra.com“, in het Engels 
of in de taal van de Melder. De Melding is enkel toegankelijk voor het Compliance Team en de Voorzitter 
van de Groep. 
 
Personen die om welke reden dan ook informatie ontvangen over een vermeende Schending, moeten: 
 

(i) de ontvangen informatie vertrouwelijk houden, 
(ii) de betrokken Medewerker aanmoedigen om de Waarschuwingsprocedure te volgen, en 
(iii) indien de Melding schriftelijk wordt ontvangen, die onmiddellijk en uitsluitend versturen naar 

het e-mailadres “compliance@desmetballestra.com”. 
 
In ieder geval zullen deze personen zich onthouden van elke onafhankelijke analyse of onderzoek. 
 

B. Analyse van de Melding 
 
Het Compliance Team is belast met het ontvangen en onderzoeken van de Melding. Het bevestigt de 
ontvangst van de Melding binnen een termijn van 15 werkdagen. Het ontvangstbewijs van de Melding 
betekent in geen geval dat de Melding ontvankelijk is. 
 
Het Compliance Team is belast met het verifiëren van de geldigheid van de Melding in naam van 
DESMET BALLESTRA, onverminderd de specifieke lokale wetten die ter zake van toepassing kunnen zijn. 
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Het Compliance Team zal een snel en grondig onderzoek voeren, met respect voor de beginselen van 
onpartijdigheid, billijkheid en vertrouwelijkheid ten aanzien van alle betrokken partijen. 
 
Indien nodig kan het Compliance Team een beroep doen op externe adviseurs gespecialiseerd in het 
domein van de Melding, op voorwaarde dat hun betrokkenheid leidt tot de verificatie van de Melding 
en het behoud van de vertrouwelijkheid ervan. 
 
Bij het onderzoek van de Melding kan het Compliance Team contact opnemen met de melder om alle 
informatie in de Melding te verduidelijken. 
 
Tijdens het onderzoek verbinden de melder, de in de Melding bedoelde personen en elke andere 
betrokken persoon zich ertoe ten volle samen te werken met het Compliance Team. De samenwerking 
blijft in elk geval strikt vertrouwelijk. 
 
Wanneer de Melding niet ontvankelijk is, zal het Compliance Team de melder informeren over de 
redenen die geleid hebben tot de weigering. In dat geval worden alle elementen die in de Melding 
werden verstrekt en die de identificatie van de rapporterende Medewerker mogelijk maken, vernietigd 
binnen de 2 maanden na het onderzoek. 
 

C. Vertrouwelijkheid 
 
Het Compliance Team is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht vanaf het moment dat de 
Melding wordt opgesteld tot de eindbeslissing over de Melding. De melder, de in de Melding bedoelde 
personen en alle bij de Melding betrokken personen zijn gedurende het hele proces onderworpen aan 
een strikte conformiteitsverplichting. 
 
In het bijzonder mogen de gegevens betreffende de rapporterende Medewerker alleen aan de 
gerechtelijke autoriteiten en met instemming van de melder worden meegedeeld. Gegevens 
betreffende de in de Melding bedoelde personen mogen alleen aan de gerechtelijke autoriteit worden 
meegedeeld, mits de melding gegrond en gerechtvaardigd is. 
 
Elk onwettig gedrag of elke onregelmatigheid moet onmiddellijk worden behandeld door het 
Compliance Team, waarbij de vertrouwelijkheid van de Melding en de informatie die ze bevat, alsook 
de anonimiteit van de rapporterende Medewerker moeten worden gegarandeerd, zelfs indien de 
Melding achteraf onjuist of ongegrond blijkt te zijn. 
 
De identiteit van de melder mag niet worden bekendgemaakt zonder zijn toestemming, behalve op 
verzoek van de toepasselijke wet of reglementering. 
 
 

 VERBOD VAN REPRESAILLES 
 
Geen enkele vorm van bedreiging, vergelding, sanctie of discriminatie ten aanzien van de Medewerker 
die een Melding doet of van de persoon bedoeld in de Melding - of van een persoon die heeft 
deelgenomen aan het onderzoek betreffende de Melding - zal worden getolereerd. 
 
DESMET BALLESTRA behoudt zich het recht voor passende maatregelen te nemen tegen iedere persoon 
die represailles zal nemen tegen Medewerkers die Meldingen hebben gedaan conform de bepalingen 
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van de Waarschuwingsprocedure, onverminderd het recht van de betrokken partijen om 
rechtsbescherming te zoeken indien de melder strafrechtelijk of burgerrechtelijk aansprakelijk wordt 
gesteld voor leugenachtige verklaringen in zijn Melding of zijn verklaringen. 
 
Elke melder die meent het slachtoffer te zijn van een dergelijke dreiging, represailles, sancties of 
discriminatie kan contact opnemen met het Compliance Team. 
 
 

 SANCTIES 
 
DESMET BALLESTRA kan de gepaste disciplinaire of wettelijke maatregelen nemen om zijn rechten, 
goederen en reputatie te beschermen tegen iedere persoon die te kwader trouw valse, ongegronde of 
opportunistische Meldingen heeft gedaan of Meldingen heeft gedaan met als enig doel de in de Melding 
bedoelde persoon of de andere in de Melding vermelde partijen te beledigen, te belasteren of schade 
te berokkenen. 
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GLOSSARIUM 

 

Medewerker(s)  Bestuurders, directeurs en werknemers van DESMET BALLESTRA. 

DESMET BALLESTRA Verwijst naar de Groep DESMET BALLESTRA en/of al zijn juridische 
entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden 
door de Groep DESMET BALLESTRA. 

Partner Verwijst naar elke derde partij waarmee DESMET BALLESTRA een 
zakelijke relatie heeft (of kan hebben). 

Derde Natuurlijke of rechtspersoon met wie DESMET BALLESTRA samenwerkt 
en die kadert in het proces van Due Diligence van derden. 

Compliance Team  Het wordt vertegenwoordigd door de Juridische Directeur van de 
Groep, die optreedt als Verantwoordelijke Ethiek & Conformiteit 
(Compliance). 

 


