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Gedragscode van de Bohnenkamp-groep 
 

De directie van Bohnenkamp AG is ervan overtuigd dat een duurzaam economisch succes 

van het bedrijf in grote mate afhankelijk is van interne en externe regels, principes en 

waarden. De hieronder geformuleerde gedragscode van de Bohnenkamp-groep is bindend 

voor alle medewerkers van ons bedrijf. U bent tijdens al uw werkzaamheden verplicht om 

de geldende regels en de duidelijke principes van de gedragscode na te leven.  

 

1. Toepassingsgebied 
De gedragscode geldt voor alle nationale en internationale firma’s en vestigingen van de 

Bohnenkamp-groep. De code is bindend voor alle medewerkers (aan wie hierna wordt 

gerefereerd met ‘hij’, ‘hem’ en ‘zijn’, maar waarmee uiteraard ook vrouwelijke medewerkers 

worden bedoeld). 

 

2. Rechtmatig en ethisch verantwoord gedrag 
Elke medewerker is verplicht om zich ethisch verantwoord te gedragen en alle geldende 

nationale en internationale regels na te leven. Zijn handelen wordt gekenmerkt door een 

eerlijke, respectvolle en betrouwbare omgang met collega’s, klanten, leveranciers en 

zakenpartners. De medewerker bewaakt en bevordert de goede naam van de 

Bohnenkamp-groep. 

 

Elke vorm van discriminatie op basis van etnische, nationale of maatschappelijke afkomst, 

huidskleur, geslacht, leeftijd, religie en overtuiging, politieke activiteiten, het lidmaatschap 

van werknemersorganisatie, handicap, seksuele geaardheid of andere persoonlijke 

kenmerken is verboden. De toepasselijke wettelijke bepalingen zijn daarbij leidend. 

 

3. Milieu- en klimaatbescherming 
Milieu- en klimaatbescherming waarborgen onze toekomst. Daarom houden we ons aan de 

geldende normen en wettelijke eisen, minimaliseren we de belasting van het milieu en 

werken we voortdurend aan een betere milieu- en klimaatbescherming. Hierbij gaat het 

onder meer om het voorkomen van afval, een verantwoorde behandeling van hulpbronnen 

en schadelijke stoffen, een doelmatige en correcte verwijdering van onbruikbare producten 
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en het gebruik van duurzame energiebronnen. 

 

4. Bescherming van de bedrijfsmiddelen  
We verwachten van onze medewerkers dat ze verantwoordelijk omgaan met onze 

bedrijfsmiddelen. Elke medewerker zorgt voor de bescherming van de bedrijfsmiddelen 

door er op een eerlijke en zorgvuldige manier gebruik van te maken. Bedrijfsmiddelen 

mogen in principe alleen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, tenzij privégebruik 

uitdrukkelijk is toegestaan. Iedere werknemer dient de intellectuele eigendommen van de 

Bohnenkamp-groep – zoals patenten, merken en kennis – te beschermen tegen verlies of 

aanvallen. 

 

5. Informatie en communicatie 
Alle medewerkers moeten de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens en informatie 

bewaken, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Ze 

hebben zwijgplicht met betrekking tot zakelijke activiteiten, interne en externe projecten, de 

aard van de samenwerking met klanten en de Bohnenkamp-groep en haar klanten in het 

algemeen. Het doorgeven of openbaar maken van dergelijke informatie aan derden moet 

hoe dan ook worden vermeden. De geheimhoudingsverplichting omvat behalve het verbod 

op openbaarmaking ook de verplichting om onbevoegde inzage en toegang door derden te 

voorkomen. Deze verplichting is ook na afloop van de arbeidsverhouding van kracht. 

Er mag alleen informatie worden gedeeld met personen die bevoegd zijn hierover te 

beschikken. Alleen speciaal hiertoe bevoegde medewerkers mogen informatie openbaar 

maken of delen met media.  

 

6. Kartel- en concurrentierecht 
We voeren een eerlijke concurrentie met de bedrijven in onze markt. We verwachten van 

onze medewerkers dat ze alle voor hun verantwoordelijkheden relevante nationale en 

internationale wetten tegen kartelvorming en wetten tegen oneerlijke concurrentie naleven. 

Afspraken of activiteiten die van invloed zijn op prijzen of voorwaarden, het onderling 

verdelen van afzetgebieden of klanten en het op enigerlei wijze belemmeren van een vrije 

en open concurrentie zijn verboden.  
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7. Preventie van corruptie 
De wetgeving ter bestrijding van corruptie moet worden nageleefd. In het contact met 

zakenpartners en overheidsinstellingen dienen de belangen van de Bohnenkamp-groep en 

de particuliere belangen van medewerkers van beide partijen strikt van elkaar te worden 

gescheiden. Handelingen en (aankoop)beslissingen mogen nooit worden beïnvloed door 

irrelevante overwegingen en persoonlijke belangen. Het is met name verboden om geld of 

persoonlijke voordelen met geldwaarde aan te nemen of aan te bieden als wederdienst 

voor zakelijke privileges.  

 

Onze medewerkers mogen tijdens hun zakelijke activiteiten geen geschenken, betalingen, 

uitnodigingen of diensten aanbieden, beloven, eisen, garanderen of aannemen als dit de 

zakelijke relatie op een ongeoorloofde wijze zou kunnen beïnvloeden. Elke aanvaarding of 

verlening van een voordeel moet in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften 

en aansluiten bij algemeen geaccepteerde zakelijke handelswijzen. In het contact met 

ambtenaren en gevolmachtigden dient extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen. 

 

Een concreet kader voor het contact met klanten is het interne compliancebeleid van de 

Bohnenkamp-groep. 

 

 

8. Belangenconflicten 
Medewerkers van Bohnenkamp mogen geen activiteiten ondernemen die tot 

belangenconflicten kunnen leiden. Het verlenen van opdrachten aan verbonden personen 

(zoals echtgenoten, partners, familieleden en vrienden) of aan bedrijven waarin verbonden 

personen een beslissingsbevoegde functie hebben, waaraan ze in belangrijke mate zijn 

verbonden of namens welke ze met ons onderhandelen, moet met name zeer zorgvuldig 

worden overwogen. 

 

9. Bestrijding van witwaspraktijken 
De Bohnenkamp-groep werkt alleen samen met serieuze zakenpartners die zich houden 

aan wettelijke voorschriften en er geen illegale financiële praktijken op na houden. Alle 

medewerkers dienen te voorkomen dat de Bohnenkamp-groep wordt misbruikt voor 
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witwaspraktijken of andere illegale doeleinden. Witwaspraktijken zijn financiële of 

economische transacties die ervoor zorgen dat illegaal verkregen liquide middelen worden 

geïntegreerd in het legale financiële systeem. Iedere medewerker dient de wetgeving ter 

bestrijding van witwaspraktijken na te leven en onmiddellijk melding te maken van 

praktijken die mogelijk te maken hebben met het witwassen van geld. 

 

10. Implementatie 
De Bohnenkamp-groep zorgt er op een actieve en ethisch verantwoorde manier voor dat 

haar medewerkers de gedragsregels naleven en ondersteunen. Handelingen die niet in 

overeenstemming zijn met deze code dienen direct te worden gecorrigeerd. Overtredingen 

leiden ongeacht de functie van de betreffende persoon tot arbeidsrechtelijke en 

disciplinaire maatregelen.  
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