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B E S T E  C O L L E G A ’ S  V A N  W R I G H T ,

In 2011 begon ik bij een bedrijf met een enorm potentieel. Als ik 
terugkijk op wat er is veranderd en wat we hebben bereikt, ben ik ervan 
overtuigd dat we op een pad zitten dat onze werknemers motiveert, 
onze klanten verrast en onze aandeelhouders tevreden stelt. We hebben 
innovatieve producten van hoge kwaliteit, een boeiende pijplijn en een 
gerichte wereldwijde groeistrategie in extremiteiten en biologics. En nog 
belangrijker, we hebben gepassioneerde mensen die toegewijd zijn om 
een verschil te maken.

Elk beursgenoteerd bedrijf heeft, in enigerlei vorm, een zakelijke 
gedragscode (‘Code’). De meeste bedrijven van een beetje omvang 
hebben missie- en visieverklaringen en een belangrijke reeks waarden 
of principes. De onderscheidende factor voor elk bedrijf zijn in feite de 
mensen. We leven dagelijks volgens onze transformerende waarden 
en onze toewijding aan de hoogste normen van ethisch gedrag. We 
bevorderen een omgeving die onze werknemers motiveert om van hun dagelijkse werk en hun 
werkplaats te houden. 

Deze Code is ons meest fundamentele document en verklaring voor werknemers, agenten, klanten en 
aandeelhouders over de manier waarop we zakendoen, omdat het onze fundamentele juridische en 
ethische overwegingen voor onze dagelijkse zakelijke interacties uiteenzet. Wij zijn een beursgenoteerd 
wereldwijd orthopedisch bedrijf dat een groeistrategie uitvoert in concurrerende, complexe en sterk 
gereguleerde markten. Het vinden van het juiste of beste antwoord in een bepaalde situatie is niet 
altijd simpel of eenvoudig. Hoewel de Code niet elk juridisch onderwerp behandelt of antwoorden 
biedt voor elke situatie, dienen de principes als richtlijn voor het maken van deugdelijke, ethische 
beslissingen in het belang van Wright. Als er zich vragen voordoen, wordt van u verwacht dat u meer 
duidelijkheid zoekt, zoals uitgelegd in de Code.

Een aantal dingen zijn altijd duidelijk. We zijn toegewijd om het leven van patiënten te verbeteren 
door producten van hoge kwaliteit die op een veilige en effectieve manier kunnen worden gebruikt. 
We bevorderen een omgeving die vereist dat we elkaar met respect behandelen. We zullen eerlijk zijn 
tegenover onszelf, elkaar, onze klanten en onze aandeelhouders. Aan het eind van de dag doen we 
wat juist is.

Het ethische gedrag dat volgens deze Code wordt vereist, moet elke dag door u worden belichaamd.  
Ik wil u bedanken voor uw inzet om ervoor te zorgen dat Wright de eerste keuze  
is voor extremiteiten en biologics.

Hoogachtend,

Robert J. Palmisano
President en Chief Executive Officer
Wright Medical Group N.V.
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“IK BEN ERVAN OVERTUIGD 

DAT WE OP EEN TRAJECT 

ZITTEN DAT ONZE WERKNEMERS 

MOTIVEERT, ONZE KLANTEN VERRAST EN 

ONZE AANDEELHOUDERS TEVREDEN STELT.”

Robert Palmisano, president en CEO
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I N L E I D I N G

Deze zakelijke gedragscode (‘Code’) is van toepassing op al het personeel van de Wright 
Medical Group NV en haar dochterondernemingen. We zijn toegewijd aan naleving en 
de hoogste normen voor ethisch gedrag. 

Het meest fundamentele principe van de Code is dat alle zaken die worden gedaan 
door de mensen die het Bedrijf vertegenwoordigen, moeten voldoen aan hoge normen 
van zakelijke en persoonlijke ethiek, en aan alle toepasselijke wetgeving, regelgeving 
en beleidslijnen van het Bedrijf. Hoewel de Code geen definitieve antwoorden op alle 
vragen kan geven, is het bedoeld om u algemene richtlijnen te geven met betrekking 
tot algemene ethische en juridische kwesties die van essentieel belang zijn voor het 
behouden van de bedrijfsreputatie van Wright. Daarom moeten we uiteindelijk 
vertrouwen op ons eigen gezonde verstand om te voldoen aan deze fundamentele 
principes, inclusief het besef wanneer het goed is om advies te vragen over de 
juiste gedragslijn. 

Onze transformerende waarden weerspiegelen onze organisatiecultuur. Wij zijn een 
op waarden gefocuste organisatie die van werknemers, dochterondernemingen, 
management en directieleden verwacht dat zij elke dag onze transformerende 
waarden vertonen.

Deze zakelijke gedragscode benadrukt onze bedrijfsethiek, principes en transformerende 
waarden, definieert individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
en ondersteunt onze voortdurende inzet voor hoge ethische en professionele 
normen. Door te begrijpen en zaken te doen in overeenstemming met de Code, 
kan elke vertegenwoordiger van Wright dienen als een rolmodel voor integriteit en 
uitmuntendheid.

Richtlijn missie

We richten ons op extremiteiten en biologics.

Via ons team van gepassioneerde en toegewijde 
mensen leveren wij innovatieve oplossingen met een 

toegevoegde waarde die de kwaliteit van leven van 
patiënten wereldwijd verbeteren.

We zijn toegewijd aan naleving en de hoogste normen 
voor ethisch gedrag.

TERUG naar 
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Waar kan ik de beleidslijnen van het 
Bedrijf vinden?

Een aantal belangrijke beleidslijnen zijn 
toegankelijk op de pagina afdeling Naleving 
van de internetsite van de onderneming op 
www.wright.com. De beleidslijnen van het 
Bedrijf zijn ook beschikbaar op de intranet- 
en extranetsites van het Bedrijf op de 
respectievelijke afdelingspagina‘s. Kopieën van 
de Code en ander beleidslijnen van het Bedrijf 
kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij 
Human Resources of de afdeling Naleving.

Wat moet ik doen als mijn manager me 
vraagt een taak uit te voeren waarvan ik 
vermoed dat deze onze Code of een wet 
overtreedt?

Bespreek uw zorgen over de opdracht 
met uw manager op een open, eerlijke 
en professionele manier. Niemand wordt 
vrijgesteld voor wangedrag omdat het werd 
aangestuurd of gevraagd door een supervisor 
of een andere persoon. Neem contact op met 
de hoofdfunctionaris Naleving als u het niet 
prettig vindt om met uw manager te praten of 
aanvullende ondersteuning nodig heeft.

PERSOONLIJKE  V E R A N T WO O R D E L I J KH E I D

Verantwoordelijkheid Bedrijfsvertegenwoordiger - Is de Code op mij van 
toepassing? 

De Code is van toepassing op alle werknemers (fulltime, parttime en tijdelijk), functionarissen 
en leden van de raad van bestuur van Wright, evenals agenten, distributeurs, contractanten 
en andere derde partijen wanneer zij handelen namens het Bedrijf; de Code verwijst naar elke 
persoon in een van deze categorieën als een ‘Bedrijfsvertegenwoordiger’. Niets in de Code mag 
worden geïnterpreteerd als een invloed op het onafhankelijke professionele oordeel van een 
professionele gezondheidszorgwerker met betrekking tot patiëntenzorg en behandeling. 

Elke Bedrijfsvertegenwoordiger draagt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het 
naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving en alle bepalingen van de Code en de 
gerelateerde beleidslijnen en procedures van het Bedrijf. Degenen met toezichthoudende 
verantwoordelijkheden hebben de bijkomende verantwoordelijkheid om de naleving 
hiervan door hun ondergeschikten te controleren, te sturen en te versterken, inclusief, maar 
niet beperkt tot, ervoor te zorgen dat degenen die aan hun rapporteren een exemplaar van 
de Code en andere beleidslijnen met betrekking tot naleving hebben ontvangen en een 
nalevingstraining hebben voltooid. Het Bedrijf zal waakzaam zijn in zijn pogingen om  
niet-conform gedrag te voorkomen, om dergelijk gedrag zo snel als redelijkerwijs mogelijk na 
ontdekking een halt toe te roepen en om degenen die de gedragscode, relevante beleidslijnen 
van het Bedrijf of toepasselijke wet- en regelgeving overtreden te onderwerpen aan 
disciplinaire maatregelen. 

Vragen met betrekking tot de Code

Problemen kunnen meestal worden vermeden of tot een minimum worden beperkt als advies 
wordt ingewonnen bij aanvang van zakelijke transacties, in plaats van in een later stadium, 
wanneer noodzakelijke wijzigingen meer ongerief kunnen veroorzaken. In alle gevallen moeten 
onzekerheden worden opgelost door onmiddellijk de afdeling Naleving te raadplegen. Voor 
eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot de Code of andere nalevingsgerelateerde 
vragen die opduiken in de context van dagelijkse zaken, moet u contact opnemen met de 
hoofdfunctionaris Naleving of een lid van de afdeling Naleving. Bedrijfsvertegenwoordigers 
kunnen ook gebruik maken van de hulpbron Ask Us om vragen te stellen of om ondersteuning 
en aanvullende informatie te verkrijgen over alle nalevingsgerelateerde kwesties. Om een 
nalevingsprofessional te bereiken via de Ask Us-lijn, belt u het gratis nummer +1 (800) 437-7056  
of stuurt u een e-mail naar askus@wright.com.
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D E N K  K L A N T G E R I C H T

S T I M U L E E R  V E R E E N V O U D I G D E 

O P L O S S I N G E N
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Het leiderschapsverschil
Degenen met toezichthoudende 
verantwoordelijkheden hebben de 
bijkomende verantwoordelijkheid om de 
naleving hiervan door hun ondergeschikten te 
controleren, te sturen en te versterken, inclusief, 
maar niet beperkt tot, ervoor te zorgen dat degenen 
die aan hun rapporteren een exemplaar van de Code en 
andere beleidslijnen met betrekking tot naleving hebben 
ontvangen en een nalevingstraining hebben voltooid. 
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Snelle test voor ethiek
Als u weet dat het verkeerd is of vermoedt dat het 
verkeerd is, doe het dan niet! Als u het niet zeker weet, 
vraag het dan.

Wright is toegewijd om ondersteuning te geven aan 
Bedrijfsvertegenwoordigers bij het nemen van de juiste 
beslissingen. De volgende ‘snelle test voor ethiek’ helpt u om een 
beoordeling te maken als er twijfels bestaan over de ethiek van specifieke 
situaties en gedrag door uzelf de volgende vragen te stellen:

• Is de actie legaal?
• Voldoet het aan onze waarden?
• Als u het doet, voelt u zich dan schuldig?
• Zou u moeite hebben om uw gedrag aan uw echtgenoot, kind of gezin bekend te maken?

Wat moet ik doen als mijn 
teamlid een overtreding van 
het beleid bij mij onder de 
aandacht brengt?

Zodra u op de hoogte bent van 
een potentieel probleem, moet 
u die zorg onmiddellijk escaleren 
naar de afdeling Naleving. U moet 
uw teamlid ook opdracht geven 
om een rapportage te maken met 
behulp van een van de geboden 
mogelijkheden.

TERUG naar 
INHOUD
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Verantwoordelijkheid voor rapportage

Als u een overtreding van de Code of een ander aspect van het nalevingsprogramma ontdekt of 
vermoedt, moet u die informatie onmiddellijk rapporteren. Dit kan worden bereikt door gebruik 
te maken van het Tell Us-programma voor vertrouwelijke openbaarmaking van Wright, waarmee 
iedereen vertrouwelijke onthullingen kan doen over geïdentificeerde problemen, vragen of 
vermoedelijke overtredingen via het ethisch rapportagesysteem van het Bedrijf, 24 uur per dag, 
zeven dagen per week.

o Voor directe openbaarmakingen aan de hoofdfunctionaris Naleving van Wright:
• via de telefoon in de VS: (901) 867-4349; of 
• via e-mail op ethics@wright.com.

o Voor anonieme rapportage aan EthicsPoint:
• via de telefoon in de VS: (888) 279-1924;
• via directe link: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22544/index.html. 

Hoewel u anoniem een rapportage kunt doen waar dit is toegestaan door de plaatselijke 
wetgeving, geeft het Bedrijf er de voorkeur aan dat u zich identificeert bij het rapporteren van 
overtredingen om het Bedrijf in staat te stellen contact met u op te nemen in het geval er verdere 
informatie nodig is om een grondig onderzoek uit te voeren. Ongeacht of een rapportage 
anoniem wordt gedaan, dienen rapporterende personen alle informatie met betrekking tot elke 
rapportage strikt vertrouwelijk te houden en dergelijke informatie niet te bespreken, behalve met 
Bedrijfsfunctionarissen die het onderzoek uitvoeren.

Anti-vergelding

Geen enkele persoon die een overtreding rapporteert, zal worden onderworpen aan vergelding 
op basis van een melding te goeder trouw die hij of zij doet. Elke Bedrijfsvertegenwoordiger die 
verantwoordelijk is voor of geassocieerd wordt met vergeldingen tegen personen die te goeder 
trouw bekende of vermoedelijke overtredingen rapporteren, zal worden onderworpen aan 
disciplinaire maatregelen, inclusief beëindiging van het dienstverband, waar van toepassing.

VA&



I N T E G R I T E I T  I N  D E  M A R K T

Van elke Bedrijfsvertegenwoordiger wordt verwacht dat hij/zij integer functioneert op de 
markt. Dit kan worden bereikt door de toepasselijke wet- en regelgeving en de beleidslijnen 
van het Bedrijf zoals door Wright uiteengezet te volgen. Als Bedrijfsvertegenwoordiger 
wordt van u verwacht dat u de training voltooit en de relevante wetgeving, beleidslijnen en 
nalevingsprocedures begrijpt.

Elke Bedrijfsvertegenwoordiger is verplicht om de Code na te leven. Nalaten om dit te doen kan 
leiden tot boetes, straffen en/of reputatieschade van het Bedrijf.

Relaties met professionele gezondheidswerkers

De relaties van Wright met professionele gezondheidswerkers (Healthcare Professionals, ‘HCP’s’), 
inclusief klanten en consultants, zijn erg belangrijk voor ons en we zijn toegewijd om de hoogste 
ethische normen te handhaven. Wright is lid van verschillende wereldwijde associaties van 
medische apparaten die de verplichting erkennen om ethische interacties tussen bedrijven en 
HCP’s mogelijk te maken om ervoor te zorgen dat medische beslissingen gebaseerd zijn op het 
belang van de patiënt. 

HCP’s zijn personen of entiteiten die:

• betrokken zijn bij het verlenen van gezondheidszorgdiensten en/of producten aan patiënten; 

• zich in de positie bevinden voor aankoop, leasen, aanbevelen, gebruiken, regelen voor de 
aankoop of lease van of voorschrijven van producten van Wright; 

• directe dienstverleners en anderen zijn die mogelijk betrokken zijn bij de beslissing om de 
producten van Wright aan te kopen, te leasen of aan te bevelen; of

• inkoopagenten, praktijkmanagers van artsen en management binnen inkooporganisaties van 
groepen zijn. 

Onder geen enkele omstandigheid mogen Bedrijfsvertegenwoordigers gedrag vertonen dat op 
onwettige wijze aanleiding geeft (of op onrechtmatige wijze aanleiding lijkt te geven) tot het 
kopen, leasen, aanbevelen, gebruiken of regelen van de aankoop, lease of het gebruik van Wright-
producten. Om ervoor te zorgen dat deze samenwerkingsrelaties voldoen aan hoge ethische 
normen, moeten interacties met HCP’s worden uitgevoerd met de passende transparantie en in 
overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De volgende secties bieden aanvullende 
richtlijnen voor enkele veelvoorkomende interacties. 

Alle trainingsprogramma’s die aan professionele gezondheidswerkers worden gegeven, 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, regelgeving en 
ethische codes.

Waar kan ik hulp krijgen bij zaken die 
betrekking hebben op HCP-relaties?

Raadpleeg voor extra ondersteuning met betrekking 
tot interacties met professionele gezondheidswerkers 
uw regionale FAQ-document of neem contact op met 
een teamlid van Professionele zaken op de afdeling 
Naleving van Wright.
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Om zijn toewijding voor hoge ethiek te bevorderen, heeft Wright 
zich aangesloten bij vrijwillige wereldwijde associaties voor medische 
apparaten, waaronder, maar niet beperkt tot, AdvaMed, MedTech en 

Mecomed. Bedrijfsvertegenwoordigers kunnen meer informatie vinden op: 
www.advamed.org, www.medtecheurope.org, of www.medec.org. 
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V E R A N D E R I N G 

M O G E L I J K  M A K E N

D A A G  D E  B E S T A A N D E  S I T U A T I E  U I T
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Kwaliteitsbeleid
Onze toewijding aan kwaliteit, 
productveiligheid en naleving van 
regelgeving maakt ons uw eerste keus 
voor extremiteiten en biologics. We bereiken 
dit door continue kwaliteitsverbetering, volledige 
naleving van alle toepasselijke regelgevende 
normen en gepassioneerde werknemers die gericht 
zijn op hoogwaardige producten en processen. We 
streven ernaar om risico’s te identificeren en te beperken 
om de kwaliteit van leven voor onze klanten te verbeteren.
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Klinisch testen 
Alle klinische onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving, 
regelgeving, ethische codes en medische normen (bijv. normen voor de behandeling van dieren).

Maaltijden
Bedrijfsvertegenwoordigers mogen soms bescheiden maaltijden aanbieden als onderdeel van een 
legitieme zakelijke bespreking. Personen die geen echt professioneel belang hebben, mogen de 
zakelijke bijeenkomst niet bijwonen. Raadpleeg de regionale documenten met veelgestelde vragen 
(‘FAQ’) voor meer ondersteuning.

Geschenken
Contanten of equivalenten van contanten zijn verboden. Het geven of aanbieden van geschenken 
die zijn bedoeld voor een geldig wettig doel kan alleen worden toegestaan voor zover dergelijke 
geschenken zijn toegestaan door de lokale wetgeving en de gangbare gewoonten. Om ervoor te 
zorgen dat dergelijke uitwisselingen worden erkend in een bedrijfsbeleid of -procedure die van 
toepassing is op die regio, en om de legaliteit van een geschenk te bespreken, neemt u contact op 
met de afdeling Naleving of raadpleegt u de regionale FAQ-documenten voor meer ondersteuning 
voordat u een geschenk aanbiedt of geeft.

Consultingovereenkomsten
Het Bedrijf kan HCP’s compenseren voor consultancydiensten, het uitvoeren van onderzoek, 
deelnemen aan adviesraden of het uitvoeren van andere geldige diensten waarvoor een legitieme 
behoefte is vastgesteld en waarvoor het Bedrijf een eerlijke marktwaarde betaalt, op voorwaarde dat 
dergelijke overeenkomsten schriftelijk worden vastgelegd en goedgekeurd zijn door leden van het 
senior management.

Politieke bijdragen en ongepaste betalingen
Wright moedigt zijn Bedrijfsvertegenwoordigers aan om mee te doen aan gemeenschapsactiviteiten 
die van politieke aard kunnen zijn. Bedrijfsfondsen of -activa kunnen niet worden gebruikt als 
middelen voor politieke bijdragen, noch kunnen vergoedingen worden gedaan voor bijdragen 

Kan ik productmarketingmateriaal creëren dat 
op maat van mijn klant is gemaakt?

Het is Bedrijfsvertegenwoordigers verboden om 
onafhankelijk marketingmateriaal te ontwikkelen of te 
verspreiden. Alle presentaties, marketingmateriaal, enz. 
met betrekking tot de branding, etikettering of het gebruik 
van producten van Wright moeten worden goedgekeurd 
door de juridische en regelgevende afdelingen om ervoor 
te zorgen dat de productindicaties worden nageleefd zoals 
deze zijn goedgekeurd door de FDA.

Niemand mag goedgekeurd 
promotiemateriaal aanpassen, 
wijzigen, markeren of herzien 

zonder toestemming van het Bedrijf. 
Bovendien mag niemand achterhaalde 

of verouderde promotiematerialen 
verspreiden of gebruiken. 

Onrechtmatige verleidingen zijn bedoeld om HCP’s te beïnvloeden of te overtuigen om producten van Wright 
aan te kopen, te leasen, aan te bevelen, te gebruiken, de aankoop of lease ervan te regelen of voor te schrijven. 
Verleidingen kunnen de vorm aannemen van een toezegging, smeergeld of steekpenning. Een toezegging kan 
de belofte zijn om werkgelegenheidskansen, consultingovereenkomsten of andere manieren van vergoeding aan 
een HCP te waarborgen. Voorbeelden van smeergeld of steekpenningen kunnen verschillende andere vormen 
aannemen, zoals:

• Contanten of equivalenten van contanten zoals cadeaukaarten of cadeaubonnen
• Vakantie- of recreatiereizen
• Entertainment zoals uitgebreide diners, tickets voor theater of sportevenementen
• Gratis merchandise inclusief promotionele artikelen met het logo
• Liefdadige donaties niet goedgekeurd door Wright
• Zakelijke kansen voor vrienden of familie
• Beloften van toekomstige betalingen of een dienstverband
• Schijn consultingovereenkomsten TERUG naar 
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Wie wordt volgens de FCPA als een 
buitenlandse functionaris beschouwd?

Een buitenlandse functionaris wordt 
breed gedefinieerd en omvat:

Elke functionaris of werknemer van een buitenlandse 
overheid of een departement, agentschap of instantie 

daarvan, of van een openbare internationale organisatie, of een 
persoon die handelt in een officiële hoedanigheid voor of namens 

een dergelijke overheid of departement, agentschap of instantie, of 
voor of namens een dergelijke openbare internationale organisatie. 

Op basis van deze definitie zijn HCP’s die bijvoorbeeld werken 
in openbare ziekenhuizen, buitenlandse overheidsfunctionarissen. 

Raadpleeg de regionale FAQ-documenten voor meer informatie. 

aan politieke partijen, kandidaten of activiteiten. Bovendien moet deelname aan alle politieke 
activiteiten in eigen tijd plaatsvinden, niet tijdens werktijd en op persoonlijke kosten.

Het streven van het Bedrijf naar integriteit in alle zakelijke relaties strekt zich uit tot interacties 
met overheidsfunctionarissen. Onze code vereist dat alle Bedrijfsvertegenwoordigers ethisch 
verantwoorde zakelijke beslissingen nemen, waaronder het identificeren en beheren van 
activiteiten die een belangenconflict kunnen veroorzaken of een ongepaste betaling kunnen 
faciliteren. De term ‘ongepaste betaling’ betekent het geven, aanbieden of beloven om direct of 
indirect iets van tastbare of ontastbare waarde aan een HCP te geven of aan te bieden als een 
stimulans om producten van Wright te gebruiken of om de HCP op een andere manier aanleiding 
te geven om actie te ondernemen (of daarvan af te zien) wat een commercieel profijt of voordeel 
voor het Bedrijf zou opleveren. ‘Alles met een tastbare of ontastbare waarde’ omvat, maar is niet 
beperkt tot, contanten, equivalenten van contanten, entertainment, maaltijden, donaties of 
andere diensten of geschenken.

Bedrijfsfondsen, activa of faciliteiten mogen niet worden gebruikt voor ongepaste betalingen 
zoals steekpenningen, smeergeld of andere betalingen aan een persoon. Daarnaast mogen 
Bedrijfsvertegenwoordigers geen gebruik maken van persoonlijke fondsen om ongepaste 
betalingen te doen met de bedoeling ze te beïnvloeden om onze producten aan te bevelen, te 
gebruiken of aan te kopen; om een officiële actie te beïnvloeden; of voor enig ander doel dat 
ongepast of onrechtmatig is (gebaseerd op plaatselijke wetgeving of ethische normen).

Anti-omkoping- en anti-corruptiewetgeving (‘ABAC’)
Wereldwijd is er anti-omkoping- en anti-corruptiewetgeving om ethisch gedrag tussen overheid 
en bedrijfsleven te bevorderen. De hoeksteen van deze wetgeving verbiedt elke persoon (of 
bedrijf) om bewust of opzettelijk geld of iets van waarde te bieden, te betalen, te vragen of te 
ontvangen of iets van waarde met een doel om een oneerlijk voordeel te creëren. Anti-omkoping- 
en anti-corruptiewetgeving omvat maar is niet beperkt tot:

• De anti-corruptiebepalingen van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (‘FCPA’) die 
van toepassing zijn op corrupte betalingen gedaan aan 1) een buitenlandse functionaris; 
2) een buitenlandse politieke partij of een functionaris daarvan; 3) een kandidaat voor een 
buitenlandse politieke functie; of 4) elke willekeurige persoon, wetende dat de betaling 
geheel of gedeeltelijk zal worden aangeboden, gegeven of beloofd aan een persoon die 
onder een van deze drie categorieën valt.

• De Britse Bribery Act bevat twee algemene misdrijven die betrekking hebben op het 
aanbieden, beloven of geven van steekpenningen (actieve omkoping) en het verzoeken 
om toestemming om steekpenningen te ontvangen of te accepteren (passieve omkoping). 
Dit omvat commerciële omkoping of de omkoping van een buitenlandse functionaris. Een 
buitenlandse overheidsfunctionaris is iemand, of gekozen of benoemd, die een wetgevende, 
administratieve of juridische functie bekleedt van een land of gebied buiten het Verenigd 
Koninkrijk.

Gebruik en bescherming van vertrouwelijke patiënten- 
en voorschrijvergegevens
Bedrijfsvertegenwoordigers zijn verplicht om te voldoen aan wetgeving 
en regels met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke 
gezondheidsinformatie van patiënten. Deze beschermde informatie 
omvat alle individueel identificeerbare informatie met 
betrekking tot: 
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• de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of mentale gezondheid of toestand van een 
persoon; 

• het verstrekken van gezondheidszorg aan een persoon; of 

• betaling voor het verstrekken van gezondheidszorg aan een persoon. 

Bedrijfsvertegenwoordigers moeten zich ook houden aan wetgeving en regels ter 
bescherming van voorschrijvergegevens, zoals gegevens over de frequentie van het 
voorschrijven van specifieke producten door artsen aan hun patiënten. Er moet ook rekening 
worden gehouden met het feit dat informatie over patiënten en voorschrijvers gevoelig is 
en niet verder mag worden bekeken dan nodig is om legitieme bedrijfsdoelstellingen te 
bereiken. Aangezien beperkingen op het gebruik van dit soort informatie per rechtsgebied 
verschillen en vaak vrij strikt zijn, moeten Bedrijfsvertegenwoordigers ervoor zorgen dat 
zij zich houden aan de beperkingen die aan het gebruik van dergelijke informatie in hun 
rechtsgebieden worden opgelegd.

Naleving van productvoorschriften en kwaliteit
Kwaliteit is en blijft het waarmerk van de producten van Wright. 

Wright doet zaken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met 
betrekking tot de goedkeuring, productie, etikettering en distributie van de producten 
van het Bedrijf. Daarom zijn Bedrijfsvertegenwoordigers verplicht om zaken te doen in 
overeenstemming met alle toepasselijke kwaliteits- en veiligheidsnormen, en om zich 
te houden aan gevestigde kwaliteitsnormen en controleprocedures van het Bedrijf. Elke 
afwijking van vastgestelde kwaliteitsnormen en procedures, zowel doelbewust als per 
ongeluk, moet onmiddellijk worden gemeld aan de afdeling Wereldwijde regelgeving en 
kwaliteit of de hoofdfunctionaris Naleving.

Reclame en promotie
Alle claims over de producten van het Bedrijf in reclames (inclusief claims op de verpakkingen) 
moeten waarheidsgetrouw en in verhouding zijn en in feite een redelijke basis hebben. 
Eerlijke en nauwkeurige reclame is essentieel voor:

• het behoud van de integriteit en reputatie van het Bedrijf; 

• het naleven van wetgeving die misleidende reclame verbiedt bij de promotie en verkoop 
van de producten van het Bedrijf; en

• het behoud van consistentie bij alle marketinginitiatieven met betrekking tot de 
productindicaties die zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (‘FDA’).

Het is absoluut noodzakelijk dat alle reclame en productclaims worden beoordeeld 
door de juiste functionele gebieden voor risicobeheer (bijv. regelgevende en juridische 

afdelingen) om ervoor te zorgen dat het Bedrijfsbeleid wordt nageleefd voordat het 
wordt verspreid. 

Neem voor extra ondersteuning bij naleving van regelgeving en kwaliteit 
voor producten contact op met de afdeling Wereldwijde regelgeving 

en kwaliteit.

Als de informatie een persoon identificeert of 
een redelijke basis biedt om aan te nemen dat het 
kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, 
wordt het beschouwd als individueel identificeerbare 
gezondheidsinformatie. 

TERUG naar 
INHOUD

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE  17



Z A K E L I J K E  E T H I E K

Wereldwijde gedragsnormen overeenkomstig aan de Code

De zakelijke activiteiten van Wright worden uitgevoerd in een complexe wereld van wet- en 
regelgeving. Als een Bedrijf met wereldwijde aanwezigheid, varieert deze wet- en regelgeving 
van de ene geografische regio tot de andere. Het is de verantwoordelijkheid van onze 
Bedrijfsvertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat hun zakelijke activiteiten voldoen aan 
alle wet- en regelgeving met betrekking tot hun respectievelijke locaties. Naast lokale wet- en 
regelgeving, moeten Bedrijfsvertegenwoordigers er ook voor zorgen dat ze zich bezighouden 
met zakelijke activiteiten die in overeenstemming zijn met de zakelijke gedragscode en andere 
toepasselijke beleidslijnen en procedures van het Bedrijf. 

Deze Code biedt geen uitputtende bespreking van de wettelijke en ethische vereisten 
waaraan Bedrijfsvertegenwoordigers zich moeten houden, maar is eerder bedoeld om 
Bedrijfsvertegenwoordigers te wijzen op veel van de vaak voorkomende problemen waarmee 
zij van tijd tot tijd geconfronteerd worden bij het uitvoeren van de zakelijke activiteiten voor 
het Bedrijf in de VS en het buitenland. In veel gevallen zal het nalevingsprogramma van het 
Bedrijf een wereldwijd of regionaal beleid en een procedure bevatten met meer gedetailleerde 
instructies over de kwestie. Sommige van deze beleidslijnen en procedures worden vermeld in 
de Code, maar Bedrijfsvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het bepalen wanneer een 
specifieker beleid of procedure van toepassing is. Als u twijfelt over de rechtmatigheid van een 
voorgestelde activiteit, moet u advies inwinnen bij de hoofdfunctionaris Naleving of een lid van 
de afdeling Naleving voordat dergelijke actie wordt ondernomen.

Relaties met leveranciers
Het Bedrijf handelt rechtvaardig en eerlijk met zijn leveranciers. Dit betekent dat onze relaties 
met leveranciers naast andere factoren zijn gebaseerd op prijs, kwaliteit, service en reputatie. 
Werknemers die handelen met leveranciers moeten hun objectiviteit zorgvuldig bewaken. 
In het bijzonder mag geen enkele werknemer enig persoonlijk voordeel van een leverancier 
of potentiële leverancier accepteren of vragen die zijn of haar objectieve beoordeling van de 
producten en prijzen van de leverancier in gevaar kan brengen of lijken te brengen. Werknemers 
kunnen promotieartikelen van nominale waarde of matig geschaald entertainment aanbieden 
of accepteren binnen de grenzen van verantwoorde en gebruikelijke zakelijke praktijken.

Belangenconflicten
De richtlijn voor belangenconflicten van Wright is bedoeld om een ethisch kader vast te 
stellen waarbinnen het Bedrijf zakendoet. Alle Bedrijfsvertegenwoordigers moeten 
zakelijke relaties (bijv. met leveranciers of klanten) op een manier beheren die 
in overeenstemming is met de belangen van het Bedrijf, zonder gunsten of 
voorkeuren te verlenen op basis van persoonlijke overwegingen en zonder 
de schijn te wekken om dit te doen. Deze leidraad is ook bedoeld als 
algemene richtlijn voor Bedrijfsvertegenwoordigers bij het herkennen 
en beheren van omstandigheden die zouden kunnen resulteren in 
een belangenconflict. 
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Een belangenconflict kan bijvoorbeeld bestaan als een lid 
van uw gezin in dienst is bij of verbonden is met leveranciers 

die een product of dienst aan Wright leveren. Een conflict kan zich 
ook voordoen met betrekking tot een partnerschap, vennootschap 

of een andere firma waarin u of een familielid een belang heeft.
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Belangenconflicten
Het hebben van een belangenconflict is 
niet persé een overtreding van de zakelijke 
gedragscode, maar het niet bekendmaken is dat wel.
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Wanneer de plicht van een Bedrijfsvertegenwoordiger om zijn of haar onverdeelde 
commerciële loyaliteit aan Wright te geven kan worden geschaad door een feitelijk of 
potentieel voordeel dat is afgeleid van een andere bron, kan zich een belangenconflict 
voordoen. Het Bedrijf wil uw vrijheid om investeringen te doen en om deel te nemen aan 
externe belangen niet ontmoedigen of beperken, mits deze activiteiten de uitvoering van 
uw verplichtingen jegens Wright niet hinderen. Tegelijkertijd moet u elk soort financieel of 
persoonlijk belang dat uw oordeel zou kunnen beïnvloeden (of lijkt te kunnen beïnvloeden) 
wanneer u namens Wright zakendoet, vermijden.

Elke Bedrijfsvertegenwoordiger moet elke investering of vereniging vermijden die het 
potentieel heeft om de onafhankelijke uitoefening van een gezond oordeel in het belang 
van het Bedrijf te hinderen. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met uw eigen 
activiteiten en belangen, maar ook met die van uw familieleden of persoonlijke vrienden. 
Hoewel het niet haalbaar is om elke situatie die zou kunnen leiden tot een belangenconflict te 
beschrijven, illustreert het volgende enkele activiteiten die moeten worden vermeden: 

• een belangrijk financieel belang hebben in een leverancier, klant of concurrent;

• speculeren of handelen in apparatuur, materialen of eigendom aangekocht door Wright 
of in producten verkocht door Wright;

• het werven of accepteren van contanten, geschenken, entertainment of andere voordelen 
(die meer dan een bescheiden waarde hebben) van een leverancier, klant of concurrent;

• aanbieden of accepteren van een geschenk of een ander voordeel wanneer een 
verplichting aan de donor wordt gesteld of geïmpliceerd;

• consulteren met of dienstverband door een leverancier, klant of concurrent, met uitsluiting 
van vrijwilligersactiviteiten die totaal geen verband houden met de zakelijke belangen 
van Wright;

• gebruik van bedrijfsmiddelen, tijd en faciliteiten voor persoonlijk gewin; of 

• het exploiteren van een zakelijke mogelijkheid waarop het Bedrijf redelijkerwijs het recht 
kan hebben geïnteresseerd te zijn zonder eerst de mogelijkheid beschikbaar te maken 
voor het Bedrijf.

Niet elke situatie is duidelijk en belangenconflicten kunnen af en toe worden vermeden door 
openbaarmaking aan en goedkeuring door het juiste personeel van het Bedrijf. Als er een 
vraag is over een mogelijk belangenconflict, moet u de hoofdfunctionaris Naleving raadplegen. 

Antitrust en concurrentie
De zakelijke activiteiten van het Bedrijf op de markt moeten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake antitrust-, concurrentie- 
en handelspraktijken die gezamenlijk worden aangeduid als de ‘antitrustwetgeving’. 

Dergelijke wetgeving is bedoeld om eerlijke concurrentie in het systeem van de 
vrije markt te waarborgen en oneerlijke handelspraktijken te verbieden, zoals 

monopolisering of pogingen om te monopoliseren, en gezamenlijke activiteiten 
ter beperking van de handel. 
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Vanwege de complexiteit van deze wetgeving, moet de algemeen juridisch adviseur of de 
hoofdfunctionaris Naleving worden geraadpleegd:

• wanneer er sprake is van contact met concurrenten;

• als speciale behandeling van bepaalde klanten wordt overwogen; of 

• als u twijfelt of een bepaalde discussie of activiteit mogelijk een overtreding van de 
antitrustwetgeving zou kunnen zijn.

Overtreding van de antitrustwetgeving kan ernstige gevolgen hebben voor Wright en voor individuele 
Bedrijfsvertegenwoordigers. Voorbeelden van verboden gedrag kunnen zijn:

• overeenkomsten of afspraken met concurrenten ter beperking van handel (bijv. prijsafspraken, 
verdeling of toewijzing van markten, gebieden of klanten en boycotten van derde partijen);

• overeenkomsten of afspraken met klanten over de prijzen die zij in rekening brengen voor 
producten van Wright of de prijzen die hun klanten in rekening brengen voor de wederverkoop;

• verkoop van soortgelijke producten aan concurrerende klanten tegen verschillende prijzen met als 
gevolg beperking van de concurrentie;

• voorkeur voor de ene klant boven de andere met betrekking tot promotionele betalingen of 
diensten;

• illegale koppelverkoop-overeenkomsten (bijv. het verplichten van de aankoop van één goed als 
voorwaarde voor verkoop, licentieverlening of het uitlenen van een ander goed);

• uitwisseling van prijs of andere vertrouwelijke informatie met concurrenten; of

• misbruik van een machtspositie op de markt.

Economische sancties, boycots en exportcontroles
Als wereldwijd bedrijf voldoet Wright aan alle economische sancties, exportcontrole, anti-boycot, 
uitwisseling van vreemde valuta, andere handelscontrolewetten van de Verenigde Staten of enig 
ander land waarin Wright zakendoet. Bedrijfsvertegenwoordigers die betrokken zijn bij de overdracht 
van goederen of diensten buiten de nationale grenzen namens Wright moeten zich houden aan de 
toepasselijke wetgeving, ongeacht de geografische locatie.

Conflictmineralen
Bij onze inspanningen om de internationale gemeenschap waar we deel van uitmaken te ondersteunen, 
volgt Wright de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot openbaarmaking en gedrag 
met betrekking tot conflictmineralen.

Leveranciersnormen en mensenrechten
Wright en zijn directe leveranciers zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving om ons geproduceerde goederen en producten te 
leveren en in het bijzonder die wetgeving die betrekking heeft op slavernij 
en mensenhandel.
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Wright streeft naar gelijke kansen op werk in alle delen van het Bedrijf en zorgt ervoor dat werknemers een 
werkplek hebben waar ze worden gerespecteerd, gewaardeerd en waar ze tevreden zijn. 

Gelijke kansen op werk
Gelijke kansen op werk is gerelateerd aan alle fasen van een dienstverband, inclusief, maar niet beperkt 
tot, werving, aannemen, compensatie, voordelen, promotie, degradatie, toewijzing, overplaatsing, 
ontwikkeling, ontslagen, opleiding, collegegeldhulp en sociale programma’s. Managers moeten ervoor 
zorgen dat er geen discriminerende motieven aanwezig zijn bij beslissingen over werk, en zelfs de schijn 
van dergelijke motieven moet standvastig worden vermeden. 

Het Bedrijf tolereert geen discriminatie van een gekwalificeerde werknemer of sollicitant op grond van een 
van de volgende zaken:

• ras, kleur, etniciteit of nationale afkomst

• geslacht, genderidentiteit of seksuele geaardheid

• leeftijd

• religie

• handicap

• veteranenstatus

• elke andere wettelijk beschermde status

Werkbeslissingen op basis van een van deze kenmerken is een overtreding van de beleidslijnen van 
Wright en is illegaal volgens de wetgeving van bepaalde landen. Als u denkt dat u bent onderworpen 
aan onrechtmatige discriminatie op het werk, moet u onmiddellijk uw supervisor en Human Resources 
op de hoogte brengen of de actie vertrouwelijk bekendmaken via www.ethicspoint.com. Raadpleeg 
voor gedetailleerde informatie over het rapporteren van ethische kwesties sectie 1 van de Code - 
Verantwoordelijkheid voor rapportage.

Vrijheid van intimidatie
Het doel van Wright is om een werksfeer te creëren zonder gedrag dat de werkprestaties van een persoon 
hindert. We nemen werknemers aan, beoordelen en promoten werknemers en huren contractanten 
in op basis van hun vaardigheden, gedrag en prestaties. Met dit in gedachten verwachten we van 
iedereen dat ze anderen met waardigheid en respect behandelen en bepaald gedrag niet tolereren. 
Onaanvaardbaar gedrag omvat pesterij, geweld, intimidatie en discriminatie van welke aard 
dan ook. 

Ons Bedrijf voldoet aan alle toepasselijke wetgeving die intimidatie op de werkplek 
verbiedt, inclusief het creëren van een intimiderende, vijandige of aanstootgevende 
werkomgeving door ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. In het 
bijzonder is een atmosfeer van spanning die wordt gecreëerd door etnische of 
religieuze opmerkingen of vijandigheid, seksuele avances, verzoeken om 
seksuele gunsten of ander discriminerend gedrag verboden op onze 
werkplek. Seksuele intimidatie kan ongewenste seksuele avances, 

verzoeken om seksuele gunsten, verbaal of fysiek gedrag 
omvatten. Omstandigheden van seksuele aard die de 

werkprestaties van een werknemer op onredelijke 

Met wie kan ik contact opnemen als ik 
vragen heb over de beleidslijnen van 
Wright over gelijke kansen op werk (Equal 
Employment Opportunity, ‘EEO’)?

De afdeling Human Resources (‘HR’) van Wright 
kan uw EEO-vragen behandelen. Bovendien heeft 
de HR-afdeling-pagina op het intranet van het 
Bedrijf een aantal hulpbron-documenten.

Lichamelijk contact is een voor de hand liggende vorm van seksuele 
intimidatie, maar welke andere soorten gedrag kunnen als vormen 
van seksuele intimidatie worden beschouwd?

Seksuele intimidatie kan vele vormen aannemen en is niet beperkt tot fysiek 
contact. Andere, minder voor de hand liggende acties omvatten:

• expliciete of vernederende opmerkingen over uiterlijk;

• weergave van seksueel suggestieve foto’s; of

• seksueel georiënteerde grappen, afbeeldingen, tekst of e-mailberichten.
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wijze hinderen of die een intimiderende vijandige of aanstootgevende werkomgeving creëren, worden ook 
als seksuele intimidatie beschouwd. 

We dringen er bij werknemers die zijn blootgesteld aan enige vorm van intimidatie op aan om hun 
supervisor op de hoogte te stellen. Als de supervisor hierbij betrokken is, moet de werknemer de situatie 
rapporteren aan de meerdere van de supervisor of de afdeling Human Resources zodat Wright de zaak kan 
onderzoeken. Alle vragen met betrekking tot de kwestie worden zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld. 
Rapportages van intimidatie of ander wangedrag zullen spoedig worden onderzocht en aangepakt. 
Wanneer onderzoeken de beschuldigingen bevestigen, zullen passende corrigerende maatregelen worden 
genomen. 

Sociale media-beleid

In het licht van de prevalentie en het gebruik van sociale media van vandaag, moet u er rekening mee 
houden dat openbare berichten, zelfs berichten die zijn gemaakt via uw persoonlijke accounts, kunnen 
worden beschouwd als een weerspiegeling van Wright. Daarom moet u ervoor zorgen respectvol, beleefd 
en verantwoordelijk te zijn bij al uw interacties op elke sociale media- of netwerksite (inclusief Facebook, 
Twitter, Instagram en LinkedIn), blog, chatroom, prikbord of nieuwsgroep op internet. 

Houd er ook rekening mee dat het voor u als werknemer van Wright verboden is om informatie over 
Wright of zijn activiteiten via internet te delen met een persoon, behalve als dit vereist is voor de uitvoering 
van uw normale zakelijke taken. Daarom mag u niet deelnemen aan discussies over, of informatie plaatsen 
over, Wright of zijn activiteiten op elke sociale media- of netwerksite, blog, chatroom, bulletinboard of 
nieuwsgroep op internet. Dit geldt ook als uw deelname uitsluitend bedoeld is om Wright te beschermen 
tegen valse of misleidende informatie. Het opnieuw plaatsen of delen van materiaal van een van de 
officiële sociale media-sites van Wright is toegestaan volgens het Bedrijfsbeleid. Het is werknemers 
verboden om hun eigen openbare sites of pagina’s te starten als vertegenwoordiger van het Bedrijf, 
expliciet of impliciet.

Neem onmiddellijk contact op met de algemeen juridisch adviseur of hoofdfunctionaris communicatie van 
Wright als u ontdekt dat informatie over Wright wordt besproken of geplaatst op chatrooms of ergens 
anders op internet, zodat de afdeling mediacontacten van Wright kan beslissen hoe ze adequaat kunnen 
reageren, of helemaal niet.

Drugsmisbruik 

Wright is van mening dat een werkomgeving die vrij is van drugs- en alcoholmisbruik gezonder, veiliger en 
productiever is voor alle werknemers, en heeft daarom een beleid van alcoholvrije en drugsvrije werkplek. 
Van werknemers wordt verwacht dat ze vrij zijn van de aanwezigheid of effecten van stoffen die hun 
vermogen om hun werk op een veilige en productieve manier uit te voeren, kan verminderen. Werknemers 
mogen geen werk verrichten onder invloed van welke stof dan ook, zoals alcohol, illegale drugs, legale 
recreatieve drugs en voorgeschreven medicijnen die het vermogen van de werknemer om te werken 
schaden of die niet volgens de aanwijzingen van een arts worden genomen. Werknemers mogen 
dergelijke stoffen op de werkplek ook niet bezitten, verkopen of aanbieden aan anderen.

Milieu, veiligheid en gezondheid

Wright is toegewijd aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van zijn 
werknemers door gevaren op de werkplek te elimineren en te voldoen aan alle 
toepasselijke wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Alle 
werknemers zijn verantwoordelijk voor het rapporteren van onveilige 
werkomstandigheden, bedreigingen en acties of situaties, inclusief die 
met betrekking tot verkopers of klanten, die mogelijk geweld op de 
werkplek kunnen veroorzaken.

Welke afdeling is verantwoordelijk 
voor naleving van veiligheid op 
het werk bij Wright?

De afdeling gezondheid, veiligheid en 
milieu (Health, Safety and Environmental, 
‘HSE’) is verantwoordelijk voor het 
bevorderen van de gezondheid en 
veiligheid van de Wright-gemeenschap 
door middel van effectieve werk- en 
milieubeheerpraktijken.

HSE biedt diensten en leiderschap op 
het gebied van medisch toezicht en 
milieumonitoring, de behandeling 
van beroepsziekten en letsel op het 
werk, brandveiligheid, biologische 
veiligheid, chemische veiligheid, 
laboratoriumveiligheid, veiligheid 
van faciliteiten en apparatuur, en 
trainingsprogramma’s over veiligheid 
voor werknemers.
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Het Bedrijf erkent ook zijn verplichting als bedrijfsburger om al zijn activiteiten uit te voeren op een 
manier die een schoon, veilig en gezond milieu behoudt en bevordert. We zoeken voortdurend naar 
manieren om ervoor te zorgen dat onze zakelijke activiteiten voldoen aan de toepasselijke milieunormen 
of deze overtreffen. De gevolgen van het niet naleven van ons milieubeleid kunnen ernstige gevolgen 
hebben voor het Bedrijf en de betrokken personen, evenals voor het personeel van het Bedrijf en de 
gemeenschappen waarin wij actief zijn en leven. Als u via een bron te weten komt dat het door Wright 
geproduceerde, verwerkte of gedistribueerde materiaal een risico van letsel voor de gezondheid of 
schade aan het milieu kan opleveren, moet u dit onmiddellijk rapporteren aan uw meerdere.

Misbruik van eigendommen

Werknemers moeten de eigendommen van het Bedrijf beschermen en ervoor zorgen dat ze alleen voor 
legitieme zakelijke doeleinden worden gebruikt. Diefstal, nalatigheid en verspilling hebben een directe 
impact op de winstgevendheid van het Bedrijf. Het gebruik van Bedrijfsfondsen of -eigendommen, al dan 
niet voor persoonlijk gewin, voor onrechtmatig of ongepast doel is verboden. Om de bescherming en het 
juiste gebruik van de Bedrijfseigendommen te garanderen, moet elke werknemer:

•  redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om diefstal, schade of misbruik van Bedrijfseigendommen te 
voorkomen

•  werkelijke of vermoedelijke diefstal, beschadiging of misbruik van Bedrijfseigendommen rapporteren 
aan een supervisor

•  het telefoonsysteem van het Bedrijf, andere elektronische communicatiediensten, schriftelijke 
materialen en andere eigendommen hoofdzakelijk gebruiken voor Bedrijfsgerelateerde doelen

•  alle elektronische programma’s, gegevens, communicatie en schriftelijke materialen beschermen 
tegen onbedoelde toegang door anderen

Werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat Bedrijfseigendommen, naast alle schriftelijke 
communicatie, alle gegevens en communicatie die worden verzonden naar of ontvangen door of 
opgenomen in de elektronische of telefonische systemen van het Bedrijf omvatten. Werknemers en 
andere gebruikers van deze eigendommen mogen geen privacy verwachten met betrekking tot deze 
communicatie en gegevens. Voor zover wettelijk is toegestaan, heeft het Bedrijf de mogelijkheid en 
behoudt het zich het recht voor om alle elektronische en telefonische communicatie te controleren. 
Deze communicatie kan ook onderwerp zijn van openbaarmaking aan wetshandhaving of 
overheidsfunctionarissen.

Eerlijk handelen met betrekking tot rechtvaardige en eerlijke onderhandelingen

Alle werknemers zijn verplicht om eerlijk om te gaan met collega’s en met de klanten, leveranciers, 
concurrenten en andere derde partijen van het Bedrijf. Werknemers mogen van niemand oneerlijk 

voordeel trekken door middel van manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke 
informatie, verkeerde voorstelling geven van zaken of enige andere oneerlijke 

handelspraktijk.

U moet zich 
houden aan de 
wet- en regelgeving 
inzake veiligheid, 
gezondheid en 
milieu die van 
invloed is op onze 
zakelijke activiteiten. 
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V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  T E N 
A A N Z I E N  V A N  A A N D E E L H O U D E R S

Integriteit en bewaring van Bedrijfsdocumenten
De financiële transacties van Wright moeten nauwkeurig worden vastgelegd, zodat de ware aard 
van de transactie duidelijk is. Alle boekhoudgegevens moeten op een zodanige manier worden 
geregistreerd dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving en relevante boekhoudkundige 
principes, regels en regelgeving. In geen enkel geval mag er een niet-geregistreerd fonds of 
eigendom zijn, ongeacht de doeleinden waarvoor het fonds of eigendom kan zijn bedoeld, of 
een onjuiste of onnauwkeurige vermelding die willens en wetens is opgenomen in de boeken en 
documenten van het Bedrijf. 

Zakelijke documenten moeten ook worden bewaard in overeenstemming met de wetgeving van 
bepaalde rechtsgebieden. Al deze documenten moeten nauwkeurig zijn en adequaat worden 
bijgehouden, zowel om te voldoen aan de wettelijke vereisten als om Wright in staat te stellen 
zichzelf te verdedigen in het geval een vraag wordt opgeworpen door de overheid of een particulier. 
Bovendien moeten Bedrijfsvertegenwoordigers voldoen aan alle kennisgevingen voor het bewaren 
van documenten die worden verstrekt door het Bedrijf of zijn adviseur. Als u zich afvraagt of een 
document valt onder een kennisgeving betreffende het bewaren van documenten, moet u contact 
opnemen met de juridische afdeling voordat u dergelijke documenten weggooit of aanpast. 

Ons documentbeheerbeleid beschrijft de juiste afhandeling van Bedrijfsdocumenten, inclusief de 
bewaartermijn. Als u niet zeker weet of een document valt onder een kennisgeving betreffende het 
bewaren van documenten, neemt u contact op met de algemeen juridisch adviseur op de juridische 
afdeling voordat u dergelijke documenten weggooit of aanpast.

Openbare documenten en communicatie
Onze investeerders en klanten rekenen erop dat wij accurate informatie verstrekken over onze 
producten en financiële situatie. Alle indieningen bij regelgevende instanties, evenals alle openbare 
mededelingen, moeten duidelijk, volledig, eerlijk, accuraat en tijdig zijn. 

Bovendien mogen Bedrijfsvertegenwoordigers nooit valse, misleidende of onvolledige verklaringen 
afleggen die relevante feiten weglaten die noodzakelijk zijn om te garanderen dat dergelijke 
verklaringen niemand misleiden die is geassocieerd met:

• het onderzoek van de financiële overzichten van Wright; 

• de voorbereiding van een rapport dat moet worden ingediend bij een overheidsinstantie; of 

• de voorbereiding of verspreiding van openbare communicatie. 

Als u informatie of kennis heeft over de verspreiding van onjuiste informatie met betrekking 
tot de producten van Wright of over financiële verslaggeving, moet u dergelijke zaken 
onmiddellijk melden aan onze financieel directeur, algemeen juridisch adviseur of 
hoofdfunctionaris Naleving.
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Welk Bedrijfseigendom wordt 
beschouwd als intellectuele 
eigendom?

Intellectuele eigendom omvat onze 
handelsmerken, merken, logo’s, 
auteursrechten, uitvindingen, 
patenten en handelsgeheimen. De 
intellectuele eigendom van Wright 
omvat ook het werkproduct van 
Bedrijfsvertegenwoordigers.
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Juridische procedures, overheids- en mediavragen 
Alle overheidsvragen, verzoeken om informatie, bezoeken op locatie, onderzoeken of kennisgevingen en alle 
civiele of strafrechtelijke sommaties, klachten, dagvaardingen of andere gerechtelijke stukken met betrekking 
tot het Bedrijf moeten onmiddellijk worden doorgestuurd naar onze algemeen juridisch adviseur voor de 
juiste afhandeling. Personen die gecontacteerd worden door overheidsinstanties of advocaten van buiten 
het Bedrijf (formeel of informeel, mondeling of schriftelijk), of die enige vorm van juridische procedure krijgen 
voorgeschoteld, moeten dit onmiddellijk melden bij de algemeen juridische adviseur.

In geen enkel geval mag de ontvanger van een vraag, kennisgeving of wettelijk document reageren 
zonder eerst de zaak aan de algemeen juridisch adviseur te hebben voorgelegd. In alle gevallen wordt van 
Bedrijfsvertegenwoordigers verwacht dat zij eerlijk en eenduidig met vertegenwoordigers van de overheid 
omgaan. 

Het is mogelijk dat Bedrijfsvertegenwoordigers vragen ontvangen van de media en financiële analisten of 
investeerders die met het Bedrijf te maken hebben. Om ervoor te zorgen dat nauwkeurige feitelijke informatie 
wordt verstrekt in reactie op openbare verzoeken, in overeenstemming met de verplichtingen van Wright 
om de vertrouwelijkheid van informatie over concurrentie en bedrijfseigen informatie te behouden en om 
selectieve openbaarmaking van marktgevoelige financiële en andere informatie te voorkomen, moeten alle 
dergelijke vragen van de media en financiële analisten of beleggers onmiddellijk worden doorverwezen naar 
de hoofdfunctionaris Communicatie of naar de aangewezen mediacontacten van Wright (momenteel, de CEO, 
CFO en hoofdfunctionaris Communicatie van Wright). Afgezien van de mediacontacten, zal elke functionaris, 
directeur, werknemer of agent die een vraag over Wright of zijn activiteiten gesteld krijgt door een lid van 
de media of een financieel analist of investeerder, beantwoorden met “Geen commentaar” en de vraag 
doorverwijzen naar de hoofdfunctionaris Communicatie of een mediacontact.

Misbruik van essentiële voorkennis en handelen in effecten
Tijdens het uitvoeren van reguliere taken kunt u toegang krijgen tot bedrijfsinformatie die wordt beschouwd 
als ‘essentiële voorkennis’, oftewel niet-openbare informatie over Wright of een ander bedrijf. Het gebruik van 
enige ‘essentiële voorkennis’ voor persoonlijk financieel voordeel of het financiële voordeel van familieleden, 
vrienden, makelaars of anderen is niet alleen een ethische zorg, het kan ook een overtreding van de wet zijn, 
en dit kan resulteren in strafrechtelijke sancties en substantiële wettelijke aansprakelijkheid.

Wright heeft een aparte Gedragscode inzake handel met voorkennis en vertrouwelijkheid opgenomen 
om deze problemen aan te pakken. Een kopie van het beleid en de richtlijnen is beschikbaar op de 
intranetwebsite van het Bedrijf of kan worden verkregen bij de juridische afdeling. 

Vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie
Als Bedrijfsvertegenwoordigers van Wright hebben personen mogelijk toegang tot vertrouwelijke of 
bedrijfseigen informatie, en de openbaarmaking hiervan aan concurrenten, aan een andere persoon 
of entiteit buiten Wright of aan anderen binnen het Bedrijf die geen legitieme zakelijke noodzaak 
hebben om het te weten, is verboden. Documenten met concurrerende, bedrijfseigen of 
gevoelige gegevens mogen alleen worden gedeeld met werknemers en externe partijen 
met behulp van standaard IT-oplossingen die beperkte toegang en versleutelde gegevens 
garanderen. Documenten met concurrerende, gepatenteerde of gevoelige gegevens 
moeten op de juiste wijze worden gemarkeerd, beveiligd met een wachtwoord 
en elektronisch worden opgeslagen op locaties met toegangsbeperking. Het 
gebruik van niet-standaard cloudopslag oplossingen voor het opslaan of 
delen van elektronische informatie is ten strengste verboden.

Het is Bedrijfsvertegenwoordigers ook verboden om documenten 
of materialen van andere derde partijen aan wie zij enige 
geheimhoudingsplicht hebben mee te brengen op terreinen 

van het Bedrijf (zowel fysiek als elektronisch). Het beleid 
van Wright verbiedt ook het oneigenlijke gebruik van 

bedrijfseigen informatie die is verkregen van 
voormalige werknemers of andere derde 

partijen. 

Vertrouwelijke of bedrijfseigen 
informatie omvat informatie over alle 

aspecten van de activiteiten van Wright, 
zijn klanten of leveranciers die niet algemeen 

bekend zijn bij het publiek, zoals handelsgeheimen, 
vertrouwelijke informatie van technische, financiële of 

zakelijke aard of andere ‘voorkennis’. 
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Cyberbeveiliging
U moet stappen ondernemen om te waken tegen ongeoorloofde toegang tot de systemen en gegevens 
van Wright, omdat zelfs onbedoelde openbaarmaking mogelijk de belangen van Wright kan schaden en u 
in bepaalde omstandigheden kan onderwerpen aan civiele en strafrechtelijke claims en aansprakelijkheden. 

U moet minimaal:

1. Een sterk, uniek wachtwoord ontwikkelen: Het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen 
tot het systeem van Wright mag niet worden gebruikt voor toegang tot andere accounts en mag 
ook met niemand worden gedeeld

2. Geen verdachte links in of bijlagen bij e-mails openen: Typ altijd zelf een URL in een browser

3. Op uw hoede zijn voor phishing-scams: Dit zijn e-mails of links die zijn ontworpen om informatie 
van u te krijgen

4. Werknemers mogen netwerkwachtwoorden, werknemersinformatie, contactgegevens of andere 
gevoelige informatie niet delen met niet-geverifieerde bellers of persoonlijke bezoekers zonder 
na te gaan of deze dergelijke informatie nodig hebben.

Intellectuele eigendom
Wright bezit en gebruikt een aantal handelsmerken, patenten, auteursrechten en handelsgeheimen die 
essentieel zijn voor het succes van het Bedrijf. Om de rechten van het Bedrijf te beschermen, moet het 
gebruik van al het dergelijke intellectuele eigendom door Bedrijfsvertegenwoordigers in overeenstemming 
zijn met alle van toepassing zijnde wetgeving. 

Het is derde partijen niet toegestaan om onze handelsmerken of andere intellectuele eigendom te 
gebruiken zonder de juiste autorisatie voorafgaand aan het gebruik. De juridische afdeling van Wright 
kan nadere informatie verstrekken over de autorisatie voor het gebruik van intellectuele eigendom. 
Bovendien mogen Bedrijfsvertegenwoordigers geen ongeoorloofde kopieën maken van schriftelijke 
materialen (bijv. boeken, artikelen, tijdschriften, tekeningen en logo’s), foto’s, videobanden, of reclame- en 
promotiemateriaal.

Onze intellectuele eigendom is een waardevol bezit dat te allen tijde moet worden beschermd. Alle 
Bedrijfsvertegenwoordigers moeten waakzaam zijn om de handelsmerken van het Bedrijf correct 
te gebruiken en de juridische afdeling op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van de 
handelsmerken van het Bedrijf of van verwarrende gelijkaardige handelsmerken door iemand anders. 
Op dezelfde manier is het Bedrijf toegewijd om geen inbreuk te maken op de merkrechten van anderen, 
door het gebruik van handelsmerken te vermijden die verwarrende gelijkenis vertonen met die van 
andere bedrijven.

De intellectuele eigendom van Wright omvat ook het werkproduct van Bedrijfsvertegenwoordigers. 
Al het werk dat u creëert in verband met uw taken, onder bedrijfstijd, door gebruik van middelen 

of informatie van het Bedrijf, behoren toe aan Wright. Bovendien moet elke uitvinding die 
door een werknemer en bepaalde andere Bedrijfsvertegenwoordigers is bedacht of 

ontwikkeld, bekendgemaakt worden aan het Bedrijf (in overeenstemming met het 
bekendmakingsformulier dat als arbeidsvoorwaarde wordt uitgevoerd), die zal bepalen 

of de uitvinding zal worden behandeld als Bedrijfseigen informatie of zal worden 
beschermd onder de patentwetgeving. Geen enkele uitvinding, ontwikkeld, in 

licentie gegeven of gekocht door het Bedrijf, mag worden gebruikt of op de 
markt gebracht en geen niet-gepatenteerde Bedrijfseigen informatie mag 

bekendgemaakt worden aan derde partijen, zonder de voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van de juridische afdeling.
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Nalevingsprogramma
De Code is het meest essentiële onderdeel van het nalevingsprogramma van Wright, en van tijd 
tot tijd zal het Bedrijf andere beleidslijnen, standaardwerkwijzen en richtlijnen opnemen. De 
combinatie van beleid en procedures, toepasselijke wet- en regelgeving, bedrijfstrainingen en 
toezicht op deze componenten vormen het nalevingsprogramma van Wright.

Nalevingsfunctionaris
De hoofdfunctionaris Naleving is eindverantwoordelijk voor het toezicht houden op het 
nalevingsprogramma van het Bedrijf. De hoofdfunctionaris Naleving is, met de hulp van de juiste 
bedrijfsfunctionarissen, verantwoordelijk voor het implementeren van trainings-, beoordelings- 
en overzichtsprocedures die zijn ontworpen om naleving te garanderen. 

Onderzoeken
Alle rapportages van overtredingen en vermoedelijke overtredingen van wet- en regelgeving, 
de Code en gerelateerde beleidslijnen en procedures van het Bedrijf zullen onmiddellijk 
worden onderzocht en vertrouwelijk worden behandeld voor zover dit praktisch haalbaar is. 
Onderzoeken omvatten vaak complexe juridische kwesties en worden als zodanig gecoördineerd 
door de hoofdfunctionaris Naleving en/of het Nominating, Compliance and Governance 
Committee (‘NCGC’). 

Hoewel hulp bij onderzoek kan worden geleverd door andere geschikte Bedrijfsfunctionarissen 
of externe derde partijen, wordt van Bedrijfsvertegenwoordigers verwacht dat zij met 
onderzoekers samenwerken, maar geen eigen onderzoeken mogen uitvoeren. Omdat 
omstandigheden die tot onderzoeken leiden ingewikkelde juridische kwesties met zich mee 
kunnen brengen, kan onafhankelijk optreden een negatief effect hebben op het Bedrijf of de 
integriteit van het onderzoek.

In bepaalde gevallen kan een onderzoek resulteren in de noodzaak van corrigerende 
maatregelen en/of disciplinaire maatregelen. Het Bedrijf zal dergelijke corrigerende 
maatregelen uitvoeren in overeenstemming met de gepubliceerde persoonlijke 
gedragsrichtlijnen van Human Resources met betrekking tot progressieve disciplinaire 
maatregelen. 

Disciplinaire maatregelen voor overtredingen
Wright wil het optreden van niet-conform gedrag voorkomen, dergelijk gedrag dat zich 
zo snel als redelijkerwijs mogelijk na de ontdekking ervan kan voordoen, stoppen 
en degenen die de Code, het beleid en de procedures van het Bedrijf of de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving overtreden, disciplinair straffen, met 
inbegrip van personen die geen behoorlijk toezicht en toezicht uitoefenen 
om dergelijke schendingen op te sporen. 
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Het Bedrijf zal passende disciplinaire maatregelen nemen tegen elke Bedrijfsvertegenwoordiger 
die:

• direct, en in bepaalde omstandigheden indirect, deelneemt aan acties die in strijd zijn met 
de wet- en regelgeving, de Code of enige gerelateerde beleidslijnen en procedures van het 
Bedrijf, of dit toestaat; 

• nalaat een overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving, de Code of de gerelateerde 
beleidslijnen en procedures van het Bedrijf te rapporteren, of informatie achterhoudt over een 
overtreding waarvan zij weten of waarvan zij hadden moeten weten; 

• nalaat om passend toezicht te houden (richting de overtreder) of blijk geeft van een gebrek 
aan zorgvuldigheid en bewustzijn met betrekking tot gedrag dat een overtreding zou 
vormen;

• poogt om direct of indirect (of anderen daartoe aanmoedigt om) vergeldingsmaatregelen 
te nemen tegen iemand die te goeder trouw rapporteert over een overtreding van wet- en 
regelgeving, de Code of enige gerelateerde beleidslijnen en procedures van het Bedrijf; en 

• bewust een valse rapportage maakt van een overtreding van wet- en regelgeving, de Code of 
enige gerelateerde beleidslijnen en procedures van het Bedrijf. 

Disciplinaire maatregelen zijn afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en kunnen 
oplopen tot en met beëindiging van het dienstverband of de zakelijke relatie met het Bedrijf. 

Wijziging, publieke bekendmaking en vrijstelling

Wijziging

De raad van bestuur van Wright is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de Code en kan, 
op aanbeveling van zowel de NCGC als de hoofdfunctionaris Naleving, de Code aanpassen 
zoals nodig wordt geacht. De nalevingscommissie van het Bedrijf kan op aanbeveling van de 
hoofdfunctionaris Naleving technische, administratieve of andere niet-substantiële wijzigingen in 
de Code aanbrengen.

Publieke bekendmaking

De huidige versie van de Code is beschikbaar op het intranet van Wright en op zijn 
internetwebsite. Wright zal elke wijziging van de Code (behalve een technische, administratieve 
of andere niet-substantiële wijziging) en elke vrijstelling van de Code in overeenstemming 
met toepasselijke wetgeving, regels, regelgeving en NASDAQ-noteringsnormen, 
publiekelijk bekendmaken.

Hoe verkrijg ik een vrijstelling? 
Iedereen die een vrijstelling zoekt, moet 
contact opnemen met de hoofdfunctionaris 
Naleving. 
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INHOUD

34  Vragen of zorgen? Stuur een e-mail naar 
ethics@wright.com of bel 901.867.4349

VA&
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Vrijstelling

Wright verwacht dat Bedrijfsvertegenwoordigers zich te allen tijde houden aan de Code. 
Onder gelimiteerde en passende omstandigheden kan Wright vrijstelling verlenen voor 
bepalingen van de Code. Op advies van zowel de NCGC als de hoofdfunctionaris Naleving: 

• kunnen vrijstellingen voor elk lid van de raad van bestuur van het Bedrijf of een directeur 
alleen door de raad van bestuur worden verleend;

• kunnen vrijstellingen voor een persoon die geen lid is van de raad van bestuur of een 
directeur worden verleend door de raad van bestuur, de nalevingscommissie van het 
Bedrijf of door de CEO (op aanbeveling van de hoofdfunctionaris Naleving).

Gedragscode

Beleidslijnen en procedures

Werkinstructies

Werkhulpmiddelen

TERUG naar 
INHOUD



™ en ® verwijzen naar handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van de 
Wright Medical Group NV of aan zijn gelieerde ondernemingen. © 2019 Wright 
Medical Group NV of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. 

AP-012028A_24-Jun-2019

1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
800 238 7117
901 867 9971
www.wright.com

56 Kingston Road
Staines-upon-Thames
Surrey TW18 4NL
Verenigd Koninkrijk
+44 (0)845 833 4435

161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
Frankrijk
+33 (0)4 76 61 35 00

“WRIGHT IS GEBOUWD OM TE WINNEN.”

Robert Palmisano, president en CEO

http://www.wright.com/

	Next 5: 
	Previous 6: 
	Next 6: 
	Previous 7: 
	Next 7: 
	Previous 3: 
	Page 4: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 

	Next 3: 
	Page 4: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 

	Previous 4: 
	Page 5: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 21: 
	Page 27: 
	Page 31: 
	Page 35: 

	Next 4: 
	Page 5: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 21: 
	Page 27: 
	Page 31: 
	Page 35: 

	Previous 8: 
	Next 8: 
	Previous 9: 
	Next 9: 
	Previous 10: 
	Next 10: 
	Previous 11: 
	Next 11: 
	Previous 12: 
	Next 12: 
	Previous 13: 
	Next 13: 
	Previous 14: 
	Next 14: 
	Next 15: 
	Previous 15: 
	Previous 17: 
	Next 17: 
	Previous 16: 
	Next 16: 
	Next 18: 
	Previous 18: 
	Previous 19: 
	Next 19: 
	Previous 20: 
	Next 20: 
	Next 21: 
	Previous 21: 
	Next 22: 
	Previous 22: 
	Next 23: 
	Previous 23: 
	Previous 24: 


