
voor ethiek en zakelijk gedrag voor zakenpartners 

1. Integriteit: altijd en overal

Integriteit is een van de kernwaarden van Roxell.
Van alle externe partijen die zakendoen met Roxell wordt verwacht dat zij zich houden aan de 
strengste wettelijke, morele en ethische normen. Deze normen vereisen de naleving van de 
wetten die van toepassing zijn op de activiteit van Roxell, maar ook van alle beleidsmaatregelen 
en procedures van Roxell.

Deze folder is een bondig naslagwerk van de beleidsmaatregelen die gedetailleerd worden 
beschreven in de Business Conduct Policy (beleid voor zakelijk gedrag) van CTB, die ook van 
toepassing is op Roxell als dochteronderneming van CTB. Deze folder vervangt het beleid niet 
en het is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid zich vertrouwd te maken met het beleid, en de 
waarden, gedragsnormen, beleidsregels en richtlijnen van Roxell uit te dragen. Een kopie van de 
Business Conduct Policy is verkrijgbaar op onze website of via de Area Sales Managers of bij een 
lid van het managementteam van Roxell. 

Een persoon die weet heeft van onwettig of onethisch gedrag, heeft de verantwoordelijkheid dit 
onmiddellijk te melden.

Beknopte gids

De Foreign Corrupt Practices Act (FCPA - wet op buitenlandse omkooppraktijken) maakt het voor
bedrijven en hun leiders onwettig om het even wie te beïnvloeden met persoonlijke betalingen of
beloningen.

Dit gebeurt op twee manieren:
1. door antiomkoopbepalingen;
2. door boekhoudkundige en registratiebepalingen.

De wet is van toepassing op:
      /   elke burger of inwoner van de VS en elke onderneming - en haar dochterondernemingen - 

die georganiseerd is volgens de wetten van de VS; 
      /   elke persoon die in enigerlei mate verbonden is met de Verenigde Staten en zich inlaat met    

 buitenlandse omkooppraktijken, ongeacht of hij al dan niet fysiek aanwezig is in de VS;
      /   de handelingen van Amerikaanse bedrijven en onderdanen waarbij onwettige betalingen 

waar ook ter wereld worden ondersteund - zelfs betalingen die volledig buiten de VS 
plaatsvinden. 

Dit betekent dat de FCPA ook van toepassing is op bedrijven zoals Roxell en zijn zakenpartners.

2. Wat is FCPA?
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a subsidiary of CTB, a Berkshire Hathaway Company

        Roxell waarden: Integriteit, Vertrouwen, Respect, Teamspirit, Gedrevenheid, Open geest

3. Wat wordt er van u als zakenpartner van Roxell verwacht?

Alle zakenpartners moeten zich te allen tijde gedragen op een manier die de geest en intentie van
de beleidslijnen en waarden van Roxell weerspiegelt.

Dit betekent dat het volgende gedrag verboden is:

    / diefstal, bedrog, verduistering, onrechtmatig gebruik en/of onrechtmatige toe-eigening van 
eigendom van Roxell;

    / omkoperij;
    / vervalsing van documenten;
    / vernietiging van documenten (behalve indien toegelaten door het beleid van Roxell);
    / bekendmaking van vertrouwelijke informatie (behalve indien wettelijk toegelaten);
    / misbruik, bekendmaking of verspreiding van geheime informatie van Roxell of anderen;
    / niet naleven of gebruiken van veiligheidsprocedures en -uitrusting;
    / pesterij en/of geweld;
    / discriminatie;
    / belangenconflicten;
    / niet-naleven van antitrust-, mededingings- en/of beurswetten;
    / misleiding, misbruik van bevoorrechte informatie, onjuiste voorstelling van feiten of andere 

oneerlijke praktijken.

    /   ondernemingen die iemand geld (of een ander voordeel) geven om een onrechtvaardig 
         zakelijk voordeel te verkrijgen;
    /   ondernemingen die een Roxell-product verkopen in een land dat de Amerikaanse en 

Europese embargowetten schendt;
    /   ondernemingen die meewerken aan een handelstransactie namens Roxell, waarbij de 

relaties en/of activiteiten van de onderneming buiten Roxell een schijn van ongepastheid 
creëren;

    /  ondernemingen die foutieve informatie verstrekken over hun organisatie.

4. Voorbeelden van onwettig of onethisch gedrag

5. Hoe onwettig of onethisch gedrag melden?

Praat hierover met uw Area Sales Manager of een lid van het managementteam van Roxell.

ROXELL® BELGIUM

+32 (50) 72 91 72

info@roxell.com

ROXELL® USA

+1 417 845 6065

info.usa@roxell.com

ROXELL® MALAYSIA

+603-5121 7150

info.malaysia@roxell.com

ROXELL® RUSSIA

+7 495 983 3015

info.russia@roxell.com
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