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Globale Kernwaarden - Achtergrond

•

Voor meer dan 20 jaar zijn we snel aan het groeien, zowel in verschillende landen en culturen als in
verschillende bedrijfsgebieden, we zijn nu internationaler dan ooit. Wat ons samenbrengt is onze
gemeenschappelijke visie en doel: Een toekomst creëren die de moeite waard is om te leven.
Voor patiënten. Globaal. Elke dag.

•

In 2017 ontving onze bestuursraad feedback van business leaders in onze regies en bedrijfsonderdelen over het
feit dat een enkel set globale waarden kritisch is om deze visioen te verwerkelijken en om succesvol samen te
werken. We zijn dan aan de slag gegaan met het opbouwen van de verschillende waardensets binnen
de organisatie. Als uitslag hebben we nu een Harmonieus set Globale Kernwaarden vastgelegd.

•

Het doel van deze Globale Kernwaarden is om elkaar te inspireren, verbinden en aansluiten. Om elkaar aan te
moedigen en te blijven denken en optreden als één bedrijf. Door wereldwijd collaboratief,
proactief, betrouwbaar en uitstekend te zijn, zal ons vermogen verbeteren om verder te groeien en onze
producten en diensten te blijven ontwikkelen. Zo zullen we een bijzonder impact op de gezondheid en welzijn van
patiënten hebben en op die manier zullen wij Fresenius Medical Care naar een succesvolle
toekomst leiden .

COLLABORATIEF

PROACTIEF

VERTROUWBAAR

UITSTEKEND

Globale Kernwaarden- Waarden Mapping

•

Onze Globale Kernwaarden zijn ontwikkeld gebaseerd op onze bestaande waarden en vertalen onze
visie op het dagelijks werk. Onze Globale Kernwaarden reflecteren onze bedrijfscultuur en hoe we dingen
doen. Ze maken deel uit ons Ethische Code en onze zakelijk gedragscode en leiden ons beleid zowel
als onze bedrijfsactiviteiten.

Collaboratief

… betekent dat we
weten hoe we samen
moeten werken om ons
gemeenschappelijk
doel als één bedrijf te
bereiken

Eerlijkheid and Integriteit
Innovatie and Verbetering
Respect and Waardigheid
Kwaliteit

Proactief

Vertrouwbaar

Uitstekend

… betekent dat we
initiatief nemen om
door middel van ons
werk impact te maken

… betekent dat we
vertrouwde metgezel
zijn voor onze
patiënten, partners en
collega’s

… betekent dat we het
bedrijf continu met
kwaliteit en
vooruitgang
leiden naar een
succesvol toekomst

Inleiding
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EEN MEDEDELING VAN
FRESENIUS MEDICAL CARE
MANAGEMENT
Iedere dag streven wij bij Fresenius Medical Care ernaar
de levens van onze patiënten wereldwijd te verbeteren
door superieure producten en diensten aan te bieden.
Onze patiënten, klanten, betalers, investeerders en
wetgevers verwachten van ons bedrijf dat wij met
integriteit en met naleving van de geldende wetten
zakendoen. Ons blijvend succes en onze reputatie
hangen af van onze inzet om zodanig te handelen.
Onze sector is sterk gereglementeerd en is onderhevig
aan een aantal complexe wetten, regels en richtlijnen.
Wij zetten ons in om ons bedrijf te laten groeien met
naleving van geldende wetten en wij verwachten van
u dat u deze Gedragscode volgt net als alle andere
richtlijnen en beleid van Fresenius Medical Care. Het niet
nakomen hiervan kan Fresenius Medical Care alsmede
de betrokken personen blootstellen aan boetes, verlies
van vergunning of andere ernstige straffen. Wij moeten
naleving ernstig nemen en wij moeten dit als team doen
door algemene principes op te stellen en ermee in te
stemmen deze na te leven.

Ons bedrijf tolereert geen discriminatie, pesterijen
of vergelding. Wij proberen een veilige, gezonde en
productieve werkplek te bieden aan onze werknemers
en onze zakelijke partners die ons helpen bij onze
bedrijfsactiviteiten.
De principes zijn opgenomen in de Ethische en Zakelijke
Gedragscode van Fresenius Medical Care (“Code”)
en de aanvullende richtlijnen en beleid van Fresenius
Medical Care. Er wordt van u verwacht dat u zich aan
deze verplichtingen en normen houdt zoals zij in de
Code worden aangegeven en ook zoals in de richtlijnen
en het beleid van Fresenius Medical Care. Er zijn
verschillende trainingsmodules, zowel op bedrijfs- als
bedrijfseenheidniveau, beschikbaar om u hierin bij te
staan.
Naleving van de wet en de richtlijnen en beleid
van Fresenius Medical Care moet leidend zijn voor
alle aspecten van ons bedrijf. Ons succes op lange
termijn hangt af van hoe wij dit doel bereiken. Als
wij samenwerken als een team en elkaar hierin
ondersteunen, kunnen wij toonaangevend zijn in onze
sector ten aanzien van medische kwaliteit, naleving van
de wet en zakelijke prestaties.

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

WILLIAM VALLE
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ONZE MISSIEVERKLARING

VISIE

Fresenius Medical Care behaalt optimale normen in
patiëntenzorg door middel van onze inzet in het
ontwikkelen van innovatieve producten en
behandelingen. De unieke positie van Fresenius Medical
Care bouwt voort op vele jaren professionele ervaring en
constante innovatie. Hierdoor is ons onderzoek en
ontwikkeling gericht op het vasthouden van het
technische en klinische voordeel dat nodig is om
innovatieve producten en verbeterde behandelingen te
ontwikkelen. Onze werknemers werken samen aan ons
doel om hoogwaardige producten en diensten te leveren
en om optimale, duurzame medische en professionele
praktijken aan te bieden in patiëntenzorg. Wij streven
eerlijkheid, integriteit, respect en waardigheid na in onze
werk- en zakelijke relaties met onze werknemers en
zakelijke partners.

Wij richten ons hoofdzakelijk op het creëren van een
menswaardig dagelijks bestaan voor dialysepatiënten
over de hele wereld. Patiënten met een nieraandoening
kunnen nu met meer vertrouwen naar de toekomst
kijken dankzij onze innovatieve technologie en
behandelconcepten. Wij bieden ze een toekomst, één
met de best mogelijke levenskwaliteit. Wij gebruiken
de toenemende vraag naar moderne dialysemethodes
in ons voordeel en werken constant aan het vergroten
van de groei van Fresenius Medical Care. Samen met
onze werknemers richten wij ons op het nastreven van
strategieën die ons in staat stellen toonaangevend
op technologisch gebied te blijven. Als verticaal
geïntegreerd bedrijf bieden wij producten en diensten
voor de hele dialysewaardeketen. De hoogste medische
normen vormen onze benchmark. Dit is ons streven voor
onze patiënten, onze partners in de gezondheidszorg en
onze investeerders, die vertrouwen op de betrouwbare
prestaties en de toekomst van Fresenius Medical Care.

Onze kernwaarden
Kwaliteit, eerlijkheid en integriteit
Innovatie en verbetering
Respect en waardigheid

I. Het Nalevingsprogramma
van Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (of “Bedrijf”) heeft een
nalevingsprogramma opgesteld om u te helpen bij
het begrijpen van en voldoen aan uw wettelijke,
ethische en regelgevende verplichtingen. Naleving
is ieders verantwoordelijkheid en uw verdergaande
arbeidsrelatie of betrokkenheid bij Fresenius Medical
Care hangt af van het feit of u zich aan de principes
houdt van deze Code en van de gerelateerde richtlijnen
en beleid van Fresenius Medical Care. Er zijn een
aantal middelen binnen Fresenius Medical Care en het
nalevingsprogramma die tot uw beschikking staan:
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i richtlijnen en beleid met betrekking tot juist zakelijk
gedrag;
ii nalevingstrainingen;
iii mogelijkheden om nalevingszaken te bespreken op
vertrouwelijke basis; en
iv audits om naleving van wettelijke en Bedrijfsnormen
te controleren.

II. Toepasselijkheid van de Ethische
en Zakelijke Gedragscode
De Ethische en Zakelijke Gedragscode van Fresenius
Medical Care (“Code”) is wereldwijd van toepassing
op elke vennootschapsmandataris, bestuurder,
werknemer, uitzendkracht en vertegenwoordiger van
Fresenius Medical Care en vennootschappen waarin
het Bedrijf direct of indirect een meerderheidsbelang
heeft of die door haar gecontroleerd worden, waar
zij zich ook in de wereld bevinden. Deze Code is geen
arbeidsovereenkomst.
Deze Code kan niet alle situaties of alle geldende
plaatselijke wetten en richtlijnen dekken. Als een
plaatselijke wet in strijd is met onze Code, volgen wij de
plaatselijke wet. In alle andere gevallen is deze Code van
toepassing op onze bedrijfsactiviteit. Als bijvoorbeeld
het plaatselijke gebruik iets toestaat dat volgens deze
Code verboden is, dient u de Code te volgen en u niet
met deze activiteit inlaten. Vraag bij twijfel om hulp.
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III. Onze verwachtingen en
uw verantwoordelijkheden
U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR:
i het handelen met integriteit en beschermen van
onze reputatie;
ii lees, begrijp en handel in overeenstemming met
deze Code, richtlijnen en beleid van Fresenius
Medical Care en alle wettelijke verplichtingen die
van toepassing kunnen zij op uw taken; onderneem
stappen om schending te voorkomen en los alle
twijfel op die u hebt ten aanzien van een zakelijke
praktijk door gebruik te maken van de middelen
aangegeven in de Code;
iii meld alle werkelijke en mogelijke schendingen
van de wet of richtlijnen en beleid van Fresenius
Medical Care. In de meeste gevallen is het een goed
idee om bij uw leidinggevende te beginnen, maar
u kunt ook contact opnemen met uw Plaatselijke
of Regionale Compliance Officer of Corporate
Compliance Department; melden kan anoniem via
de Compliance Action Line indien nodig of wenselijk,
hoewel u wordt aangemoedigd om uzelf bekend te
maken om communicatie gemakkelijker te maken;
en
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iv werk mee aan onderzoeken en auditing/controleprocedures die meten in hoeverre Fresenius Medical
Care zich aan deze Code, richtlijnen en beleid houdt,
en houdt u aan alle corrigerende maatregelen die
hierna worden ingevoerd.

11

ALS MANAGER OF LEIDINGGEVENDE BENT U OOK VERANTWOORDELIJK VOOR:
i het creëren van een cultuur van naleving op onze
werkplek en moet u als voorbeeld dienen door te
handelen aan de hand van hoge ethische normen;
ii het implementeren en bevestigen dat personen die
aan u rapporteren, de normen aangegeven in deze
Code begrijpen en toepassen;
iii het stellen van prestatiedoelstellingen en
verwachtingen in lijn met deze Code, richtlijnen
en beleid van Fresenius Medical Care alsmede
wettelijke verplichtingen;
iv het hetbieden van de juiste corrigerende actie als
deze Code of richtlijnen en beleid van Fresenius
Medical Care niet gevolgd worden.
v het onderhouden van een omgeving waarin vragen
gesteld kunnen worden en over nalevingskwesties
gepraat kan worden die u opmerkt, inclusief door
het volgen van de meldingsverplichtingen die
hierboven beschreven worden; en

vi zorg ervoor dat vergelding niet wordt getolereerd
ten aanzien van personen die in goed vertrouwen
een mogelijke schending melden van de wet, deze
Code of de richtlijnen of beleid van Fresenius
Medical Care.
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IV. Nalevingsdocumentatie

Nalevingsdocumentatie biedt u informatie die u nodig
hebt om uw taken op een wettelijke en ethische manier
uit te voeren. Onze Nalevingsdocumentatie bestaat uit
het volgende:

i Ethische en Zakelijke Gedragscode
Deze Code bespreekt in het algemeen concepten
en normen inzake naleving en geeft een algemene
beschrijving van wat aanvaardbaar gedrag is.
ii Richtlijnen en beleid
Fresenius Medical Care heeft richtlijnen en beleid
ontwikkeld om specifiek richting te geven aan hoe
u uw werk moet uitvoeren conform de algemene
principes aangegeven in deze Code. De richtlijnen
en beleid zijn aangepast aan specifieke handelingen
in elk land en in overeenkomst met de plaatselijke
wetten van uw land.

Stel vragen, maak problemen bespreekbaar
en meld ongeregeldheden
Fresenius Medical Care verwacht dat er een open
discussie over nalevingskwesties wordt gevoerd. Vaak
is het stellen van vragen de beste manier om vast te
stellen of een actie juist is en om ervoor te zorgen
dat alle geldende wetten of richtlijnen en beleid van
Fresenius Medical Care worden nageleefd.

Als u niet zeker weet of een voorgestelde handeling
gepast is, moet u stoppen totdat u hebt gevraagd en
bevestiging hebt gekregen dat u verder mag gaan.
Om foutief handelen definitief en overal in het bedrijf
te doen stoppen, dient u alle activiteiten te melden
waarvan u denkt dat ze illegaal zijn of niet stroken met
de richtlijnen of beleid van Fresenius Medical Care aan
de hand van de procedure aangegeven in deze Code.

Nalevingsinstrumenten gebruiken
Als u twijfelt over wat u moet doen en of een actie
gepast is, kunt u het volgende proces volgen:
i BESTUDEER DE NALEVINGSDOCUMENTATIE –
de Code en de richtlijnen en beleid van Fresenius
Medical Care.
ii VRAAG – het uw directe leidinggevende of een
andere manager.
iii NEEM CONTACT OP – met Plaatselijke of Regionale
Compliance Officer of het Corporate Compliance
Department.
iv BEL – uw Compliance Action Line als u zich niet
comfortabel voelt om de bovenstaande middelen te
gebruiken of als u anoniem wilt blijven.

Overweeg bij het nemen van zakelijke beslissingen:
i Bevordert het gedrag de hoge normen van zakelijke
integriteit of twijfel ik of het gedrag wel wettelijk is?
ii Past het gedrag bij deze Code en de geldende
richtlijnen en beleid van Fresenius Medical Care?
iii Zal het gedrag de wereldwijde reputatie van
Fresenius Medical Care helpen of schaden?
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V. Naleving onderhouden

VIER KERNELEMENTEN VAN ONS NALEVINGSPROGRAMMA HELPEN ONS HIERBIJ:

1 TRAINING

2 ONDERSTEUNING

Fresenius Medical Care biedt verscheidene trainingen
aan om u te helpen uw taak goed uit te voeren. Onze
algemene training is verplicht voor alle werknemers
en dekt de belangrijkste elementen van het
Nalevingsprogramma van Fresenius Medical Care. De
training bespreekt deze Code en biedt u informatie over
de wetten en richtlijnen die van toepassing zijn op ons
bedrijf en uw land.

Het Compliance Department biedt ondersteuning
aan alle afdelingen van Fresenius Medical Care. Het is
aangeraden van dit middel gebruik te maken. Als u te
maken krijgt met een situatie waar nalevingskwesties
aan de orde komen, moedigen wij u aan contact op te
nemen met het Compliance Department.

Veel functies binnen Fresenius Medical Care (zoals
verkoop en marketing, facturatie en terugbetaling enz.)
vereisen aanvullende gespecialiseerde training. U zult
op de hoogte worden gesteld als uw functie aanvullende
training vereist.
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3 CONTROLEREN, AUDITING EN
ONDERZOEKEN
Fresenius Medical Care controleert en audit zijn
bedrijfsactiviteiten om te bevestigen dat wij de wet en
de richtlijnen en beleid van het Bedrijf naleven. Als er
mogelijke nalevingsschendingen onder onze aandacht
worden gebracht, zullen wij de juiste actie ondernemen
om al dergelijke meldingen te onderzoeken en om ervoor
te zorgen dat ons bedrijf zich aan alle geldende wetten
houdt.
Wij verbeteren constant onze nalevingsinspanningen.
Als er zich een nalevingsincident voordoet ondanks al
onze inspanningen, beoordelen wij ons beleid of training
opnieuw als gevolg van deze activiteiten en zullen wij de
nodige veranderingen aanbrengen.

4 DE COMPLIANCE ACTION LINE
U hebt verschillende manieren waarop u daadwerkelijk
of mogelijk foutief handelen kunt melden, die voldoen
aan uw verplichting volgens deze Code om mogelijke
nalevingsschendingen te melden aan Fresenius Medical
Care:
i neem contact op met uw leidinggevende, uw
Plaatselijke of Regionale Compliance Officer of het
Corporate Compliance Department.
ii Als deze nalevingsfuncties uw probleem niet
oplossen of als u zich niet comfortabel voelt in
het bespreken van uw nalevingskwestie met uw
leidinggevende of vertegenwoordigers van het
Compliance Department, kunt u contact opnemen
met uw Compliance Action Line, ook anoniem.
Contactinformatie kan verkregen worden van het
Intranet van het Bedrijf en zal op andere manieren
worden verspreid.

VI. Verwachtingen van Naleving/
Gevolgen van Niet-naleving
Er wordt van u verwacht dat u deze Code en de
richtlijnen en beleid van Fresenius Medical Care volgt.
Uw naleving van deze Code en de richtlijnen en beleid
die van toepassing zijn op uw werk, zal besproken
worden in uw beoordelingsgesprek of promotie.
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Als u de wet, deze Code of de richtlijnen of beleid van
Fresenius Medical Care schendt, wordt u onderworpen
aan disciplinaire of corrigerende maatregelen of andere
wettelijke gevolgen. Disciplinaire of corrigerende
maatregelen kunnen een mondelinge begeleiding,
beëindiging van dienstverband of andere passende
maatregel inhouden.

Onze Ethische en
Zakelijke Gedragsprincipes
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VII. Ons Bedrijf

Ons succes hangt af van de juiste relaties met onze
patiënten, artsen, werknemers, wetgevers, overheid
en particuliere betalers alsmede de klanten en
leveranciers. Fresenius Medical Care zet zich in voor het
aanbieden van optimale, duurzame klinische zorg aan
onze patiënten (zie nr. 1 hieronder) en het maken van
producten die voldoen aan de wettelijke normen (zie nr.
2 hieronder).

1 PATIËNTENZORG
A. ALGEMENE PRINCIPES
Klinische zorg moet in overeenstemming zijn met het
beleid van Fresenius en de aanwijzingen van de arts. In
de omgang met patiënten verwachten wij van u dat u
i ethisch, eerlijk, beleefd, competent en tijdig handelt;
ii alleen opmerkingen maakt over onze diensten
waarvan u weet dat ze waar zijn of voldoende
informatie heeft om deze te ondersteunen;
iii de aard en kwaliteit van onze diensten, prijzen,
contractuele voorwaarden en andere informatie
naar waarheid weergeeft;
iv alle patiënten waardig en met respect behandelt;
v patiënten en hun families betrekt bij het
behandelplan voor zover nodig;
vi vragen van patiënten en hun families zorgvuldig
beantwoordt;

21

vii iemand van het personeel van de faciliteit op de
hoogte stelt als u een vraag van een patiënt of de
familie met betrekking tot de patiëntenzorg niet
kunt beantwoorden;
viii reageert op en poogt alle problemen en klachten
direct en zorgvuldig op te lossen; en
ix samenwerkt met artsen om ervoor te zorgen dat
patiënten op de hoogte zijn van de beschikbare
behandelopties.

B. MEDISCHE INFORMATIE VAN DE PATIËNT
Als bedrijf in de gezondheidszorg is informatie van
patiënten overal in onze organisatie aanwezig. Het
noteren, beheren en versturen van patiëntspecifieke
medische informatie dient uitgevoerd te worden in
overeenkomst met plaatselijke gegevensbeschermings-/
privacyregels, met aandacht voor plaatselijke regels
met betrekking tot het verkrijgen van de toestemming
van de patiënt om medische informatie te delen.
Het beschermen van de vertrouwelijkheid van
patiëntspecifieke medische informatie is een belangrijke
verplichting van alle zorgaanbieders.
Maak nooit patiëntspecifieke informatie bekend aan
onbevoegde personen, binnen of buiten Fresenius
Medical Care, die geen wettelijk recht op deze informatie
hebben. Er dient voorzichtig gehandeld te worden
met betrekking tot dit principe als patiëntspecifieke
medische informatie elektronisch verstuurd wordt.
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VII. Ons Bedrijf

C. PATIËNTEN NOOIT ONHEUS BEÏNVLOEDEN
U MAG GEEN ongeoorloofde “aanmoedigingen” of
andere voordelen aanbieden om de patiënten ertoe te
bewegen om voor een kliniek of product van Fresenius
Medical Care te kiezen in plaats van de kliniek of het
product van een concurrent. Dergelijke ongeoorloofde
“aanmoedigingen” kunnen zijn:
i vergoeding van vervoerskosten;
ii afstand van remgeld of franchise en coverzekering
zonder individueel na te gaan of de betrokkene
onvermogend is;
iii kortingen op andere producten;
iv vergelijkbare waardevolle voordelen; of
v cadeaus of andere ongeoorloofde stimuli die de
beslissing van de patiënt kunnen beïnvloeden om
een van onze klinieken of producten te kiezen.

D. RESPECTEER DE ARTS-PATIËNT RELATIE
Wij MOETEN de integriteit van de arts-patiënt relatie
respecteren. Vermijd ongeoorloofde inmenging in
de praktijk van de arts, inclusief door het geven van
ongeoorloofde voordelen of stimuli.

2 KWALITEIT EN INNOVATIE
De kwaliteit en veiligheid van onze producten en
diensten vormen de basis van ons bedrijf. Wettelijke
alsmede interne veiligheids- en kwaliteitseisen dienen
strikt nageleefd te worden. U bent verantwoordelijk voor
het zorgen voor naleving van deze principes binnen uw
verantwoordelijkheidsgebied.
Patiëntveiligheid is een prioriteit. Het bieden van
hoogwaardige producten en diensten aan onze patiënten
is de verantwoordelijkheid van iedereen bij Fresenius
Medical Care. Een belangrijk deel van het verbeteren van
de kwaliteit van de producten en diensten draait om het
verzamelen en onderzoeken van ongewenste voorvallen
en productklachten. Fresenius Medical Care gebruikt
deze informatie voor het beoordelen van producten
en diensten. U moet het beleid van Fresenius Medical
Care met betrekking tot het melden van ongewenste
voorvallen en productklachten begrijpen, er vertrouwd
mee zijn en naleven.
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VIII. Zakelijke integriteit

1 ANTI-CORRUPTIE
A. NALEVING VAN ANTI-CORRUPTIEWETTEN
EN -PRINCIPES
Als globale bedrijf moeten wij ons houden aan de
anti-corruptiewetten van veel jurisdicties, inclusief de
Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”),
de Britse Bribery Act en het Duitse Strafwetboek en de
anti-corruptiewetten van elk land waar wij actief zijn.
Bij Fresenius Medical Care tolereren wij geen enkele
vorm van corruptie, of dit nu betrekking heeft op een
zorgprofessional, overheidsbeambte of particuliere
partij of de transactie betrekking heeft op het kopen
of verkopen van producten of diensten door Fresenius
Medical Care. Wij verwachten van u dat u zakelijke
beslissingen neemt en uw werk uitvoert op basis van
prijs, kwaliteit en service.

DOE NOOIT HET VOLGENDE: iets van waarde aanbieden,
beloven, toestaan of geven (inclusief een voorwerp,
een dienst of iets anders of dit nu in de vorm is van
een persoonlijk voordeel/gunst of iets anders) aan een
persoon, rechtstreeks of indirect via derden, om een
ongeoorloofd voordeel te bekomen of om zaken voor
u te winnen of te behouden. Hetzelfde geldt voor het
vragen om, instemmen met of het aanvaarden van iets
van waarde voor uzelf of iemand anders of een andere
entiteit om zo een ongeoorloofd voordeel te bekomen of
om uw zakelijke beslissingen te beïnvloeden.
Onthoud dat zelfs de perceptie van corruptie onze
reputatie kan schaden en tot onderzoek van de overheid
kan leiden en dus moeten we ernaar streven zelfs maar
de schijn van verkeerd handelen te vermijden.
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B. VOORBEELDEN VAN VERBODEN GEDRAG
Hier volgen enkele voorbeelden van gedrag dat
beschouwd kan worden als corrupt en dat derhalve strikt
verboden is.
DOE NOOIT HET VOLGENDE:
i iets van waarde geven of accepteren waarvan de
aard of de waarde van het voordeel niet redelijk
of passend is bij de gelegenheid of de functie van
de ontvanger of de omstandigheden waarin deze
zich bevindt. In het bijzonder is het ongeoorloofd
om iets van waarde of een voordeel te geven of te
accepteren:
a. dat geen duidelijke zakelijke reden heeft of
waarbij de niet-zakelijke activiteit de bovenhand
heeft op de zakelijke reden;
b. wanneer dit zo frequent gebeurt dat het geven
of accepteren mogelijk gezien kan worden als
excessief; of
c. op een niet-transparante manier, vooral als er een
privéadres, -bankrekening of e-mailaccount wordt
gebruikt;

ii wanneer een aanverwante partij wordt gebruikt
(een familielid of een persoon waarmee de
ontvanger samenwoont) voor het geven of
accepteren van iets van waarde;
iii iets van waarde geven of accepteren met de intentie
en verwachting dat u iets teruggeeft of accepteert;
iv iets van waarde geven of accepteren dat de
objectiviteit of het oordeel van de ontvanger of
van uzelf kan beperken of beïnvloeden of het
besluitvormingsproces van de werkgever van
de ontvanger (inclusief een overheidsinstelling,
ziekenhuis of ministerie) of Fresenius Medical Care
kan beïnvloeden; of
v iets van waarde geven dat niet nauwkeurig
weergegeven wordt in de boeken en bescheiden van
Fresenius Medical Care.
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C. FRESENIUS MEDICAL CARE DOET OP EEN
TRANSPARANTE MANIER ZAKEN
Corruptie vindt vaak in het geheim plaats. Personen die
zich inlaten met corrupte activiteiten kunnen trachten
hun acties te verbergen of in het geheim handelen
om hun foutief gedrag te verbergen. Een effectieve
maatregel om corruptie en de schijn van corruptie te
voorkomen is om open en transparant zaken te doen.
Een van de kernelementen van transparant zakelijk
gedrag is juiste documentatie. Vermijd het aangaan
van overeenkomsten zonder de juiste schriftelijke
documentatie. Schriftelijke documentatie is vooral
belangrijk in verband met overheidsbeambten en
zorgprofessionals die een positie bekleden die hen
in staat stelt zakelijke beslissingen te nemen of te
beïnvloeden die gevolgen hebben voor Fresenius
Medical Care. Als deze personen diensten aanbieden
aan Fresenius Medical Care dient de legitieme
zakelijke behoefte voor de diensten, de reden waarom
de zorgprofessional of overheidsbeambte werd
geselecteerd en de uitgevoerde diensten altijd uitvoerig
schriftelijk worden weergegeven.

Corrupte praktijken kunnen verhuld worden door
zakelijke partners overmatig te vergoeden. Een
distributeur kan bijvoorbeeld onredelijk hoge
commissies krijgen of sprekers op conferenties of
consultants kunnen overmatige vergoedingen krijgen
voor hun diensten. Wij verwachten dat u namens
Fresenius Medical Care geen overeenkomsten aangaat
als u twijfels heeft over de commerciële redelijkheid van
de vergoeding voor de zakelijke partner. Vergoedingen
die wij toekennen aan onze zakelijke partners moeten
overeenstemmen met de redelijke marktwaarde.
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D. ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING, WETENSCHAPPELIJKE
CONFERENTIES EN OPLEIDING
Het is in het beste belang van Fresenius Medical Care om
het onderstaande te ondersteunen:
i onderzoek en ontwikkeling van farmaceutische
producten, medische apparatuur en verbeteringen
van behandelingen die van legitiem belang zijn voor
Fresenius Medical Care;
ii de deelname van artsen, verplegers, klanten en hun
personeel aan evenementen van Fresenius Medical
Care of derden die wetenschappelijke kennis,
medisch vooruitgang of het leveren van effectieve
gezondheidszorg bevorderen; en
iii trainingen en bijscholingen die door Fresenius
Medical Care, medische instellingen of
andere organisatoren, zoals verenigingen of
patiëntenverenigingen of hun werknemers,
georganiseerd worden te bevordering van
wetenschappelijke kennis, medische vooruitgang of
levering van effectieve gezondheidszorg.

Hoewel dergelijke activiteiten belangrijk zijn, kunnen
ongeoorloofde activiteiten met betrekking tot onderzoek
en ontwikkeling, wetenschappelijke conferenties en
opleiding ernstige gevolgen hebben voor de betrokkenen
alsmede voor Fresenius Medical Care als bedrijf. In
geval van twijfel dient u uw Nalevingsinstrumenten te
gebruiken.
E. GIFTEN EN BIJDRAGEN
Bij Fresenius Medical Care zetten wij ons in om goede
“corporate citizens” te zijn en ondersteunen wij het
gebruik van onze middelen voor de ontwikkeling van
gezondheidszorg en andere waardevolle goede doelen.
Wij geven aan goede doelen, vooral degenen die gericht
zijn op verbeteringen voor nierpatiënten. Wij kunnen
ook bijdragen aan goede doelen of maatschappelijke
organisaties die diensten aanbieden in gemeenschappen
waar Fresenius Medical Care zakendoet. Wij geven geen
donaties om zaken te bekomen of te behouden of om
een onrechtmatig voordeel te bekomen.
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Giften en bijdragen zijn altijd onderhevig aan
voorafgaande goedkeuring. Alle giften en bijdragen
moeten op een transparante manier plaatsvinden. Elk
land beschikt over een proces voor het beoordelen van
alle voorgestelde giften. Stel daarnaast vragen over de
mogelijke belangenverstrengeling of nalevingskwesties
die zich kunnen voordoen bij giften aan goede doelen.

2 WITWASBESTRIJDING
Witwassen van geld wordt in het algemeen gedefinieerd
als het betrokken zijn bij een transactie met op criminele
wijze verkregen eigendom, het structureren van een
transactie om het opsporen van crimineel gedrag te
voorkomen, of betrokken te zijn bij een transactie ter
ondersteuning van crimineel gedrag.
Fresenius Medical Care heeft zich ertoe verbonden
alle geldende witwasbestrijdingswetten, -regels en –
richtlijnen na te leven. Wij doen al het nodige om zaken
te doen met zakelijke partners die een goede reputatie
hebben, die betrokken zijn bij legitieme zakelijke
activiteiten, met fondsen verkregen uit legitieme
bronnen.

3 EMBARGOWETTEN EN
HANDELSSANCTIES
Handelsembargowetten en -richtlijnen verbieden over
het algemeen bedrijven uit bepaalde landen zaken te
doen in een ander specifiek land. Aan de andere kant
maakt een land het soms illegaal voor bedrijven die
binnen hun rechtsgebied opereren om embargo’s te
erkennen die door een ander land zijn ingesteld. De
internationale activiteiten van Fresenius Medical Care
kunnen betrekking hebben op zaken die onder geldende
handelssancties en handelsembargowetten vallen.
Fresenius Medical Care volgt deze embargo’s en sancties
op en implementeert controles om ervoor te zorgen dat
zij nageleefd worden. Raadpleeg de Juridische Afdeling
indien u vragen heeft met betrekking tot de toepassing
van embargo’s en sancties.
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4 EERLIJK CONCURREREN
Fresenius Medical Care biedt innovatieve producten
en diensten aan tegen eerlijke prijzen. Wij nemen niet
deel aan of tolereren geen anti-concurrentiegedrag. U
mag geen concurrentievoordeel behalen voor Fresenius
Medical Care door middel van fraude, verduistering,
onjuiste voorstelling van materiële feiten of illegale
middelen. Fresenius Medical Care keurt diefstal van
handelsgeheimen en niet-publieke informatie af. U DIENT
onbevoegd gebruik te vermijden van informatie die
beschermd wordt door octrooien of auteursrecht of die
vertrouwelijk is.
Antitrust en andere wetten met betrekking tot
concurrentie beogen de concurrentie te beschermen
door gedrag te verbieden dat leidt tot verminderde
concurrentie, ongerechtvaardigde prijsdiscriminatie of
andere kunstmatige ontwikkelingen in de markt. Antitrust
en andere wetten met betrekking tot concurrentie
bestaan in bijna alle landen en gelden voor gedrag
op alle niveaus van een organisatie. In het algemeen
eisen antitrust en andere wetten met betrekking
tot concurrentie dat bedrijven op individuele basis
concurreren in plaats van samen met andere bedrijven

afspraken te maken die de concurrentie beperken. Alle
onderling afgestemde acties, informele gesprekken
of afspraken die bedoeld zijn om de concurrentie te
beperken of dit effect kunnen hebben, zijn verboden.
Daarnaast kunnen bedrijven met een zeer sterke
marktpositie onderhevig zijn aan extra toezicht, in het
bijzonder als zij niet veel concurrentie hebben op een
bepaalde markt. Een sterke marktpositie is op zich niet
onrechtmatig, maar een dergelijke marktpositie mag
niet misbruikt worden om concurrenten uit te sluiten of
klanten uit te buiten. Fresenius Medical Care haalt geen
onrechtmatig voordeel uit een sterke marktpositie in
enige relevante markt.
De gevolgen van het schenden van deze wetten
zijn ernstig. U dient vooral voorzichtig te zijn bij
bijeenkomsten van verenigingen en op handelsbeurzen
om de schijn van anti-concurrentieel gedrag te vermijden.
Als u zich in een twijfelachtige discussie bevindt, uit dan
uw bezorgdheid, beëindig het gesprek en breng direct de
Juridische Afdeling hiervan op de hoogte.
Raadpleeg alstublieft de Juridische Afdeling met vragen
met betrekking tot de toepassing van antitrust- of
concurrentiewetten.
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5 KLANTEN, RECLAME EN
PROMOTIE
De manier waarop Fresenius Medical Care zijn zakelijke
activiteiten uitvoert en zijn producten en diensten
promoot is sterk gereglementeerd. Fresenius Medical
Care heeft specifiek beleid ontwikkeld om ervoor
te zorgen dat zakelijke praktijken, marketing en
promotionele activiteiten voldoen aan de geldende
wetten, regels en richtlijnen. Al het promotionele
materiaal met betrekking tot de producten of diensten
van Fresenius Medical Care moeten worden beoordeeld
en goedgekeurd via het daarvoor bestemde proces voor
elk land. Als u onze producten en diensten bespreekt

DIENT U:
i altijd eerlijk, nauwkeurig en niet misleidend te zijn in
het omschrijven van de producten en diensten;
ii een eerlijke en evenwichtige omschrijving te geven
van de voordelen en risico’s;
iii alleen dingen te verklaren die worden ondersteund
door de juiste klinische informatie; en
iv ervoor te zorgen dat alle promotionele uitingen
passen in de goedgekeurde gebruiken van het
product of zoals aangegeven door de overheid
van uw land en dat de inhoud en de manier van
verspreiding voldoen aan de geldende wetten,
regels en richtlijnen.

32

VIII. Zakelijke integriteit

6 NAUWKEURIGE BOEKHOUDING
EN GEGEVENS
Alle boeken en bescheiden van Fresenius Medical
Care moeten nauwkeurig de echte aard en grootte
van een transactie of uitgave weergeven. Het doel
van alle transacties van Fresenius Medical Care moet
nauwkeurig en juist weergegeven worden in de daarvoor
voorziene rekeningen. De rapportage van de middelen,
verplichtingen, omzet en uitgaven van Fresenius Medical
Care moet tijdig gebeuren en nauwkeurig zijn. Wij
moeten interne boekhoudkundige controles houden
om ervoor te zorgen dat de financiële gegevens en
rekeningen juist zijn.
U dient alle papieren en elektronische gegevensdragers
te bewaren in overeenkomst met de geldende wetten die
van toepassing zijn op het bewaren van gegevens en met
het beleid van Fresenius Medical Care ten aanzien van
gegevensbeheer, inclusief geldende bewaarperiodes.

U MAG NIET:
i valse of onnauwkeurige gegevens creëren, indienen
of goedkeuren met betrekking tot zaken van
Fresenius Medical Care, of
ii pogen om financieel of boekhoudkundig beleid of
controles van Fresenius Medical Care te omzeilen.
Deze verboden zijn van toepassing, zelfs als u denkt
dat uw gedrag uiteindelijk ten voordele van Fresenius
Medical Care zal zijn.
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7 FACTURATIE
Alle facturen voor producten en diensten moeten
eerlijk, nauwkeurig en volledig zijn. Zij moeten voldoen
aan de geldende wettelijke en contractuele vereisten.
Vorderingen kunnen alleen worden ingediend voor
diensten die op de juiste manier zijn besteld en
daadwerkelijk zijn geleverd. De juiste gegevens moeten
beschikbaar zijn om te documenteren dat alle diensten
aan deze normen voldoen, inclusief documentatie van
medische behoefte in overeenkomst met richtlijnen en
beleid van het Bedrijf.

8 JUISTE REACTIE OP
VERZOEKEN OM INFORMATIE
Wij reageren op correcte wijze op alle overheidsaudits,
-beoordelingen en -onderzoeken. Als u te maken
krijgt met een overheidsverzoek dat niet onder uw
verantwoordelijkheden valt, neem dan direct contact
op met uw leidinggevende. Neem contact op met
de Juridische Afdeling direct na ontvangst van
verzoeken (andere dan routine verzoeken) van een
overheidsinstelling of vertegenwoordigers hiervan, zoals
dagvaardingen, bevelschriften en interviewverzoeken.
Als u denkt dat er documenten of gegevens worden
achtergehouden, veranderd, vervalst of vernietigd,
dient u dit direct te melden aan uw Plaatselijke
of Regionale Compliance Officer, het Corporate
Compliance Department, de Juridische Afdeling of via
uw Compliance Action Line.
Als een ordehandhavingsinstelling u benadert buiten
de kantoren van Fresenius Medical Care met betrekking
tot Fresenius Medical Care of uw tewerkstelling door of
betrokkenheid bij Fresenius Medical Care, dient u direct
de General Counsel die verantwoordelijk is voor uw
regio op de hoogte te stellen, behalve als de instelling u
wettelijk verboden heeft om dit te doen.
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9 COMMUNICATIE MET DE MEDIA

11 POLITIEKE ACTIVITEITEN

Open en eerlijke communicatie is een voorwaarde voor
het bewaren van het vertrouwen van onze patiënten,
klanten, belanghebbenden en aandeelhouders. Fresenius
Medical Care kan alleen consistente, open en eerlijke
communicatie garanderen als alle verklaringen of
informatie aan de media vooraf goedgekeurd zijn
door Public Relations of Investor Relations. Als u een
verzoek krijgt voor Fresenius Medical Care-gerelateerde
informatie van de media, dient u het verzoek door te
verwijzen naar de manager van uw vestiging.

De processen voor de totstandkoming van nieuwe
wetten en richtlijnen die van invloed zijn op onze
zakelijke gebieden zijn complex en divers. Fresenius
Medical Care zal de wet naleven met betrekking tot haar
betrokkenheid bij elk van deze processen. Activiteiten
die zijn gecoördineerd door Fresenius Medical Care
zijn gepast en Fresenius moedigt deelname aan in door
Fresenius gesponsorde activiteiten. Daarnaast is het
van belang dat uw persoonlijke, politieke activiteiten
gescheiden blijven van activiteiten van Fresenius
Medical Care. Tegelijkertijd wenst Fresenius Medical
Care zich niet te bemoeien met uw persoonlijke politieke
activiteiten zolang u

10 PERSOONSGEGEVENS
Fresenius Medical Care verzamelt, verwerkt en gebruikt
alleen persoonsgegevens van patiënten, werknemers,
klanten, leveranciers en andere betrokken personen
voor zover dit is toegestaan door de geldende
wetten en indien nodig voor zakelijke, klinische of
arbeidsdoeleinden. Fresenius Medical Care behandelt
dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk en
beschermt ze in overeenstemming met de geldende wet.
Er wordt van Fresenius Medical Cere-werknemers tevens
verwacht dat zij direct verloren, gestolen of beschadigde
apparaten van het bedrijf of apparaten met daarop
bedrijfsinformatie melden.

i ervoor zorgt dat uw persoonlijke politieke
activiteiten niet gerelateerd zijn aan uw
tewerkstelling of betrokkenheid bij Fresenius
Medical Care en hier ook niet de schijn van geven;
en
ii geen tijd, eigendom of apparatuur van het bedrijf
gebruikt voor uw persoonlijke, politieke activiteit
die geen betrekking heeft op die activiteiten die
door Fresenius Medical Care zijn gecoördineerd.
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1 BELANGENVERSTRENGELING
U dient te handelen in het beste belang van
Fresenius Medical Care tijdens het uitvoeren van uw
werk. U dient belangenverstrengeling te vermijden.
Belangenverstrengeling bestaat als uw eigen belangen
de zakelijke belangen van Fresenius Medical Care
hinderen of redelijkerwijs kunnen hinderen. U dient uw
leidinggevende op de hoogte te stellen van persoonlijke
belangen die uw objectiviteit of professionaliteit in
gevaar kunnen brengen tijdens het uitvoeren van uw
werkzaamheden, vooral:

i Als u betrokken wenst te zijn bij een tweede baan
of bedrijf dat gerelateerd is aan de activiteiten
van Fresenius Medical Care of gerelateerd is aan
verkopers of klanten van Fresenius Medical Care,
dient u uw plannen kenbaar te maken en, behalve als
dit bij wet verboden is, voorafgaande goedkeuring
vragen bij uw Human Resources afdeling.
ii Werknemers die kunnen beslissen over
aanwervingen of die zich in een leidinggevende of
managementpositie bevinden, mogen geen familielid,
echtgenoot of persoon waarmee zij samenwonen
in dienst nemen of er zaken naar verwijzen, noch
deelnemen in het proces van aanwerving of het
doorverwijzen van zaken aan deze personen. Vraag
uw Human Resources departement om advies.
iii Een financieel belang groter dan 1% van het
uitstaande kapitaal van een klant, verkoper,
leverancier of concurrent moet vooraf goedgekeurd
worden door uw leidinggevende.
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2 GEBRUIK VAN ZAKELIJKE
OPPORTUNITEITEN VOOR
EIGEN GEWIN
Zakelijke opportuniteiten die zich aandienen tijdens het
uitvoeren van zakelijke activiteiten namens Fresenius
Medical Care behoren toe aan het bedrijf en niet aan u.
U MAG NIET:
i eigendom, informatie van Fresenius Medical Care
of uw positie bij Fresenius Medical Care gebruiken
voor het verkrijgen van persoonlijk voordeel of ten
voordele van een derde;
ii een concurrerend bedrijf opzetten of anderszins
optreden als een concurrent van Fresenius Medical
Care of uw eigen bedrijf opzetten om voordeel te
halen uit uw positie bij Fresenius Medical Care; of
iii opportuniteiten of zakelijke activiteiten nastreven of
anderszins activiteiten ontwikkelen die ertoe kunnen
leiden dat u concurreert met Fresenius Medical
Care of dat u of een derde in staat zal stellen om
voordeel te halen uit een zakelijke opportuniteit die
toebehoort aan Fresenius Medical Care.

3 HANDEL MET VOORKENNIS
Fresenius Medical Care-aandelen worden op twee
beurzen verhandeld. Volgens de beurswetgeving
toepasselijk op Fresenius Medical Care is het illegaal voor
iemand met voorkennis over het bedrijf te handelen in de
aandelen van dat bedrijf. “Voorkennis” is informatie die
over het algemeen niet beschikbaar is voor het publiek en
die, als zij bekend geraakt, redelijkerwijs van invloed kan
zijn op een beleggingsbeslissing of mogelijk van invloed
zijn op de prijs van de aandelen van het bedrijf (omhoog
of omlaag). Voorbeelden van handel met voorkennis zijn:
i geplande grote/strategische overnames of fusies;
spin-offs; aankoop of verkoop van belangrijke activa;
ii aangaan, sluiten of beëindigen van overeenkomsten
met klanten en leveranciers;
iii insolvabiliteitsrisico’s;
iv voorspellingen die in grote mate verschillen
van financiële resultaten uit het verleden of
marktverwachtingen;
v wanbetaling door belangrijke leners;
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vi geplande veranderingen in raden van bestuur of
toezicht;
vii ontwikkeling van nieuwe producten;
viii belangrijke product- of milieuaansprakelijkheid;
belangrijke geschillen; reorganisatiemaatregelen
die een belangrijke invloed kunnen hebben op
toekomstige zakelijke activiteiten; en
ix wijzigingen in het senior management of de raad van
bestuur.
Tijdens uw dagelijkse werkzaamheden bij of namens
Fresenius Medical Care kunt u niet-publieke informatie te
weten komen met betrekking tot het bedrijf of zelfs van
een van de beursgenoteerde zakelijke partners van het
bedrijf. U kunt deze voorkennis te weten komen via uw
positie of eenvoudigweg door het zien van een document
op het bureau van een collega of het horen van een
gesprek op kantoor. Het gebruik van dergelijke informatie
voor financieel gewin of het doorgeven van dergelijke
informatie naar iemand anders voor hun financieel gewin
(en dus mogelijk dat van u) is verboden en illegaal.

Als u op de hoogte bent van voorkennis over Fresenius
Medical Care of een van onze zakelijke partners, mag u
deze informatie niet doorgeven aan iemand anders buiten
het bedrijf (of zelfs binnen het bedrijf) behalve als het
direct gerelateerd is aan en nodig is voor het uitvoeren
van de legitieme zakelijke activiteiten van het bedrijf en
overeenkomstig van beleid van Fresenius Medical Cere.
Verder mag u als u op de hoogte bent van voorkennis
geen aandelen van een dergelijk bedrijf kopen of
verkopen, inclusief indirect via een vriend of familielid
of aan iemand aanbevelen dergelijke aandelen te kopen
of verkopen. Alleen als voorkennis openbaar is gemaakt
en wijdverspreid is, zoals via een persbericht, mogen er
transacties worden uitgevoerd. Als u hierover vragen
hebt, neem dan contact op met de Juridische Afdeling.
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Fresenius Medical Care probeert te zorgen voor
een veilige, productieve, respectvolle en nietdiscriminerende werkplek waar de bijdragen van
iedereen die betrokken is bij onze zakelijke activiteiten
worden gewaardeerd. Fresenius Medical Care probeert
een werkomgeving te bieden die vrij is van alle vormen
van discriminatie, inclusief verbale of fysieke pesterijen
of intimidatie door leidinggevenden, collega’s, verkopers,
consultants, bezoekers of klanten van Fresenius Medical
Care. Wij tolereren geen enkele vorm van pesterij of
intimidatie. Wij tolereren ook geen gewelddadig of
onrechtmatig gedrag, inclusief verbaal of fysiek misbruik
door werknemers, patiënten, klanten of bezoekers
tijdens het uitvoeren van activiteiten van Fresenius
Medical Care.

2 NIET-VERGELDINGSBELEID

1 BESCHERMING VAN DE
WERKNEMER

Wij proberen een veilige, gezonde en productieve
werkplek te bieden aan onze werknemers en
onze zakelijke partners die ons helpen bij onze
bedrijfsactiviteiten. Wij verwachten van u dat u alle
nodige voorzorgsmaatregelen neemt om verwonding
van uzelf, uw collega’s of iemand anders te voorkomen.
Het is van belang dat u uw leidinggevende op de hoogte
stelt van onveilige werkomstandigheden en praktijken of
verwondingen.

Fresenius Medical Care geeft uiterste prioriteit aan de
bescherming van de werknemer. Fresenius Medical Care
keurt het gebruik van gedwongen arbeid en uitbuitende
kinderarbeid af. Wij tolereren geen schending van deze
principes door leveranciers.

U MAG een werknemer of iemand anders die een
schending of vermoedelijke schending van de wet,
deze richtlijnen of beleid van Fresenius Medical Care
rapporteert ofwenst te rapporteren, NIET pesten of
intimideren. Als u denkt dat u wordt geïntimideerd of
gepest voor het melden of voor de intentie van het
melden van een daadwerkelijke of vermoede schending,
dient u dit te melden aan uw Plaatselijk of Regionaal
Compliance Department, de plaatselijke Human
Resources afdeling of uw Compliance Action Line.

3 OMGEVING, GEZONDHEID
EN VEILIGHEID
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4 NIET-DISCRIMINATIE

vi burgerlijke staat,

Fresenius Medical Care staat geen discriminatie toe bij
het in dienst nemen of op de werkplek gebaseerd op:

vii burgerschap,

i geslacht (inclusief geslachtsverandering),
ii ras, etnische oorsprong of kleur,
iii nationaliteit of nationale oorsprong,
iv religie of geloof,
v leeftijd,

Raadpleeg de toepasselijke beleidslijnen
voor meer informatie.

viii handicap,
ix seksuele geaardheid,
x het statuut van veteraan of
xi andere onwettige discriminatoire overwegingen.
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5 ALCOHOL EN ILLEGALE DRUGS
Gebruik van alcohol en illegale drugs brengt uw
gezondheid en veiligheid in gevaar alsmede de
gezondheid en veiligheid van patiënten, klanten en
collega’s. Werken onder invloed van deze substanties is
strikt verboden. Als u denkt dat een collega dronken is
of onder de invloed is van alcohol of drugs, of misbruik
maakt van medicijnen, dient u dit aan uw leidinggevende
te melden.

6 LICENTIES, CERTIFICATEN EN
ANDERE VERGUNNINGEN
Vaak is voor taken bij Fresenius Medical Care vereist dat
u in het bezit bent van een licentie (bijv. verpleeglicentie),
certificaat (bijv. voor dialysetechnicus) of andere
beroepsaccredidaties. U bent verantwoordelijk voor het
onderhouden van alle accreditaties voor het uitvoeren
van uw werk. U dient aan uw leidinggevende te melden
als een accreditatie niet langer geldig is of ingetrokken
wordt.
In sommige landen kunnen overheidsinstellingen
personen uitsluiten van deelname aan activiteiten in
de gezondheidszorg. Als u bericht hebt ontvangen
dat u uitgesloten wordt van deelname aan een
overheidsprogramma, dient u uw leidinggevende hiervan
op de hoogte te stellen.
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XI. Middelen van Fresenius Medical Care

1 BESCHERMING EN JUIST
GEBRUIK VAN EIGENDOM EN
MIDDELEN VAN FRESENIUS
MEDICAL CARE
Eigendom en middelen van Fresenius Medical
Care mogen alleen ingezet worden voor legitieme
bedrijfsgerelateerde zakelijke doeleinden. Eigendom van
Fresenius Medical Care omvat:
i medische producten;
ii werkapparatuur (bijv. computers, internet, e-mail,
mobiele telefoons), inclusief toegelaten persoonlijk
in overeenstemming met geldend beleid van
Fresenius Medical Care;
iii kantoorbenodigdheden, materiaal en diensten; en
iv alle vormen van boeken en bescheiden en fondsen
van Fresenius Medical Care.

U dient geen enkele privacyverwachting te hebben
als u eigendom van Fresenius Medical Care gebruikt
in de V.S., noch op internationaal vlak indien dit
in overeenstemming is met geldende, plaatselijke
wetten. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen
dat eigendom van Fresenius Medical Care niet wordt
misbruikt, verspild, beschadigd, verloren raakt of
gestolen wordt. Behalve als u hiervoor de toelating
hebt bekomen, mag u geen eigendom of informatie van
Fresenius Medical Care meenemen of gebruiken voor
uw persoonlijke voordeel of gewin. U mag derden geen
eigendom van Fresenius Medical Care geven, behalve als
u daartoe de toelating heeft bekomen in de context van
een legitieme zakelijke transactie.
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2 VERTROUWELIJKHEID,
BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE
EN IT-BEVEILIGING
Alle documenten en alle informatie over de interne
operaties van Fresenius Medical Care dienen
vertrouwelijk behandeld te worden. Vertrouwelijke
informatie omvat alle niet-publieke strategische,
financiële en technische of zakelijke informatie van
Fresenius Medical Care, alsmede alle zakelijke en
handelsgeheimen van de zakelijke partners van
Fresenius Medical Care.
U MAG NIET:
i met derden praten over projecten, technische
gegevens of andere vertrouwelijke informatie of ze
op een andere manier toegang bieden tot dergelijke
informatie;
ii handels- of bedrijfsgeheimen van onze zakelijke
partners laten circuleren;

iii gegevens kopiëren of overschrijven voor andere
dan operationele doeleinden; of
iv u toegang verschaffen tot informatie die geen
verband houdt met uw eigen activiteiten
U DIENT:
i vertrouwelijke informatie met speciale zorg te
behandelen, vooral op openbare plekken, zoals
treinen, bussen, vliegtuigen enz.;
ii stappen te ondernemen om uw computer of
andere elektronische apparaten te beschermen
tegen onbevoegd gebruik, toegang of aanpassing
van software; vertrouwelijkheid bewaren van
correspondentie via de post en internet; en
iii aandacht besteden aan de IT-aspecten van
vertrouwelijkheid, zoals bescherming van
persoonsgegevens en gegevensbeveiliging.
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Deze verplichtingen zijn van toepassing tijdens en
buiten de werkuren, ongeacht of deze informatie
aangemerkt is met “vertrouwelijk” of “beperkt.” Uw
vertrouwelijkheidsverplichtingen gelden ook als uw
arbeidsrelatie bij Fresenius Medical Care eindigt behalve
wanneer bij wet anders wordt voorzien.

3 SOCIALE MEDIA
Sociale media maken een belangrijk onderdeel uit van de
huidige zakenwereld en het belang ervan wordt steeds
groter. “Sociale media” verwijst naar de middelen van
interactie tussen mensen waarin zij content creëren,
delen en uitwisselen en er opmerkingen over maken
onder elkaar in virtuele omgevingen en netwerken.
Sociale media omvat sociale netwerken (bijv. Twitter,
Facebook, LinkedIn), blogs, wiki’s en video streaming
websites (bijv. YouTube).

U MAG NOOIT:
i Fresenius Medical Care kleineren;
ii sociale media gebruiken voor klinische of
patiëntenactiviteiten als deze niet geleverd wordt
door of specifiek geautoriseerd is door Fresenius
Medical Care voor het uitvoeren van zakelijke
activiteiten;
iii sociale media gebruiken voor zakelijke activiteiten
(bijv. werving of public relations) zonder
voorafgaande toestemming van uw leidinggevende
of manager; of
iv patiëntgerelateerde informatie bekendmaken.
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U DIENT:
i eerlijk, nauwkeurig en respectvol zijn in het gebruik
van sociale media;
ii uw eigen persoonlijke mening en opmerkingen
onder uw eigen naam online plaatsen en niet
onder de naam Fresenius Medical Care of een
andere naam waarmee naar het bedrijf verwezen
wordt, zoals een e-mail- of postadres van Fresenius
Medical Care, behalve wanneer u daarvoor toelating
heeft bekomen; en
iii te onthouden dat posts, zowel persoonlijk als
beroepsmatig, uiteindelijk gekoppeld kunnen
worden aan Fresenius Medical Care, zelfs als uw
band met Fresenius Medical Care niet bekend
gemaakt is.

4 INTELLECTUELE EIGENDOM
Intellectuele eigendom is essentieel voor ons
economisch succes en het succes van onze zakelijke
partners en klanten. U dient onze intellectuele
eigendom te beschermen, inclusief octrooien, merken,
auteursrechten, handelsgeheimen, technische en
wetenschappelijke kennis of knowhow en expertise
ontwikkeld in de loop van onze zakelijke activiteiten.
Wij verwachten ook dat u de intellectuele eigendom van
anderen respecteert. Als u intellectuele eigendom van
iemand anders dupliceert of gebruikt zonder toelating,
lopen u en Fresenius Medical Care het risico blootgesteld
te worden aan hoge boetes en criminele straffen.
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Contact Information
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