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Onze cultuur van vertrouwen 

Onbaatzuchtigheid 

Wij staan direct klaar om complimenten te geven en stellen ons bescheiden op als we ze ontvangen. Wij roemen de 
overwinningen van anderen bij Modine en juichen hun successen toe. Wij zijn een divers, wereldwijd team dat zich inzet 
voor het algemeen belang. 
 
Integriteit 

Wij staan achter onze producten en komen onze toezeggingen na. Mocht er ooit een probleem zijn, dan stellen we alles 
in het werk om dit op te lossen. 
 

Ontwikkeling 

Wij richten ons volledig op continue verbetering van onze mensen, onze processen en ons bedrijf. Wij proberen ons al-
tijd te verbeteren en het voor anderen beter te maken. 
 

Verantwoording 

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het succes van onze producten, processen en mensen. Iedereen heeft bij ons de 
plicht om deze verder te verbeteren. 
 

Communicatie en conflictoplossing 

Wij zijn eerlijk en transparant. Iedereen binnen het bedrijf heeft een stem. Wij delen ideeën en zorgen, gaan uitdagingen 
aan en begeleiden elkaar. Wij vormen samen één grote familie. 
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Correct zakendoen 

1. Wees eerlijk, rechtvaardig en betrouwbaar. 

2. Leef iedere dag volgens onze waarden. 

3. Houd u aan geldende wetten en voorschriften. 

4. Wees de stem van integriteit en meld direct uw bedenkingen omtrent de naleving van wetten, onze beleidsregels of 
onze Code.  

5. Houd het simpel.  Naleving van onze Code is niet moeilijk. 
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V.  Wat wordt er verwacht? 

In welke landen we ook werken, naleving van de wettelijke vereisten in elk land 
is onze minimumeis.  We moeten ook voldoen aan de ethische normen in onze 
Code, die strenger kunnen zijn dan de plaatselijke wetgeving.  Een praktijk kan in 
sommige landen dan wel toegestaan en misschien zelfs wettelijk zijn, maar dat 
wil niet zeggen dat hij in het kader van onze Code aanvaardbaar is. 

Ethisch gedrag: eenieders verantwoordelijkheid 

Onze Code geldt voor elke directeur en werknemer, onze dochterondernemin-
gen en aan ons gelieerde bedrijven, en alle andere personen die namens ons 
bedrijf zaken doen. 

In geval van twijfel:  VRAAG OM HULP 

Ethiek en compliance zijn business-thema's.  Net zoals we van u verwachten 
dat u elk ander probleem op zakengebied kenbaar maakt, dient u ook bij vragen 
over ethisch gedrag of naleving om hulp te vragen en te blijven vragen tot u 
tevreden bent.   

Hoe? 

Van elk van ons wordt verwacht dat we alle bedenkingen op het gebied van 
ethisch gedrag of naleving te goeder trouw kenbaar maken.  Afhankelijk van de 
situatie, is het te goeder trouw melden van uw bedenkingen aan uw directe 
supervisor normaal en volledig gepast.  Alle supervisors en managers (ook als 
de persoon die het geval meldt niet onder hun directe supervisie valt) zijn ver-
plicht om alle bedenkingen op het gebied van ethisch gedrag of naleving te 
ontvangen en er werk van te maken.  Evenzo wordt van alle werknemers ver-
wacht dat ze volledig meewerken aan elk onderzoek door ons bedrijf en dat ze 
zich zeer discreet opstellen met betrekking tot alle communicaties over zo'n 
onderzoek. 

U kunt uw bedenkingen echter vrijelijk aan een van de volgende personen 
melden:  de supervisor van uw supervisor of een medewerker van de Human 
Resources- of Nalevingsteams of van de juridische afdeling. 

 

 

 

 

 

 

Onze Helplijn 

Als u het niet prettig vindt om de kwestie aan een van de bovengeno-
emde personen te melden, is onze Helplijn een dienst waarmee u alle 
bedenkingen via internet of per telefoon gemakkelijk kunt melden aan 
een onafhankelijk bedrijf, EthicsPoint.  Wij hebben een onafhankelijk 
bedrijf in de arm genomen om informatie te verzamelen en 
rechtstreeks door te geven aan onze commissie voor ethisch zakelijk 
gedrag.  Waar dit door de plaatselijke wetgeving is toegestaan, kunnen 
meldingen aan de Helplijn anoniem gedaan worden.  U dient zich er 
echter wel bewust van te zijn dat het anoniem melden ons onderzoek 
kan belemmeren als er enige informatie ontbreekt en u niet bes-
chikbaar bent voor vervolgvragen.  Aanwijzingen voor het melden zijn 
beschikbaar op onze intranet-site: https://secure.ethicspoint.com/lrn/
media/en/gui/16966/index.htm, of op onze internetsite: 
www.modine.com.  Ook kunt u contact opnemen met de Commissie 
voor ethisch zakelijk gedrag per e-mail: ethicscommit-
tee@na.modine.com, of per post op: 
Modine Business Ethics Committee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552  

Als ik een vraag of bedenking uit, zal ik dan in moeilijkheden 

komen, vooral als ik me vergis? 

Het uiten van een vraag of bedenking op het gebied van ethisch gedrag of 
naleving beschermt ons en onze reputatie.  Vragen of bedenkingen worden 
doorgaans gemeld zonder het voordeel van volledig begrip van de situatie.  Daa-
rom is elke vergelding ten strengste verboden als u de vraag of bedenking te 
goeder trouw uit, ook al heeft u misschien geen volledig begrip van de situatie.  
Meld elke verdenking van vergelding rechtstreeks aan de Commissie voor 
ethisch zakelijk gedrag.  Elke vergelding van dien aard geeft aanleiding tot straf-
maatregelen, tot aan ontslag toe. 

Uw rol: het melden van  
juridische en ethische  

kwesties. 

ZEG het, als u 
een probleem 

ziet. 

VRAAG het, als 
u het niet zeker 

weet. 
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V.  Wat gebeurt er nadat ik mijn bezorgdheid over iets geuit heb? 

De Commissie voor ethisch 
zakelijk gedrag van Modine 

houdt toezicht op onze ethische 
en compliance-programma's. 

Onze Commissie voor ethisch zakelijk gedrag is verantwoordelijk voor 
het onderzoeken van alle bedenkingen op het gebied van ethisch gedrag 
en naleving. 
 
Bij elke bedenking die gemeld wordt, zal onze Commissie voor ethisch 
zakelijk gedrag de bedenking naarstig en tijdig onderzoeken en oplossen 
overeenkomstig het meldings- en onderzoeksbeleid. 
 
Onze Commissie voor ethisch zakelijk gedrag zal alle gemelde beden-
kingen weliswaar op discrete wijze afhandelen en naarstig te werk gaan 
om de discrete aard van de melding te beschermen, maar zij kan bepa-
len dat het noodzakelijk is om de inhoud van het onderzoek, waaronder 
identiteiten, te onthullen. 
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V.  Wat is onze plicht ten aanzien van belangenverstrengeling? 

Uw rol: het vermijden van reële 
of vermeende  

belangenverstrengeling. 

Elk van ons heeft de plicht om beslissingen te nemen die in het beste 
belang van ons bedrijf zijn.  Om te garanderen dat we dat doen, 
moeten we het vermijden om dingen te doen (en dingen na te laten), 
waaronder persoonlijke investeringen die in strijd zijn met deze plicht of 
in strijd lijken met deze plicht.  
 
Het aankopen en verkopen door ons bedrijf van apparatuur, voorraden 
en diensten, en alle investeringen die ten behoeve van Modine gedaan 
worden, mogen voor niemand van ons persoonlijk voordeel of gewin 
opleveren. Deze transacties moeten altijd in het beste belang van ons 
bedrijf zijn en zo mogelijk op concurrerende basis geschieden. 
 
De fondsen van ons bedrijf mogen niet gebruikt worden om leningen, 
permanente voorschotten op reiskosten of voorschotten op het salaris 
buiten de huidige loonlijst om - noch verdiend noch anderszins - te ver-
strekken of om persoonlijke uitgaven te financieren. 

Als u door contact met een klant of leverancier of anderszins tijdens 
uw werk voor ons bedrijf iets te weten komt over een zakelijke kans of 
een investeringskans die interessant kan zijn voor ons bedrijf, dan is 
het uw plicht om uw supervisor te informeren over de kans en om ons 
bedrijf te laten beslissen of het de kans zal benutten, voordat u voor 
uzelf werk maakt van de kans.     
 
Als u vragen over uw plicht heeft, stel ze dan aan uw supervisor of volg 
de meldingsinstructies. 
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V.  Hoe zit het met dossiers, controles en eigendommen van het bedrijf?  

Om goede beslissingen te kunnen nemen is het van wezenlijk belang 
dat onze boekhouding nauwkeurig en eerlijk is.  Dit is van toepassing 
op iedereen die bijdraagt aan het creëren van dossiers, bijvoorbeeld 
door het indienen van onkostendeclaraties, urenregistratie, rekeningen 
etc. Onze hele boekhouding moet ondersteund worden door vol-
doende documenten om een volledige, nauwkeurige, geldige en con-
troleerbare registratie van de transactie te kunnen bieden. 
 
Interne controles 

Betrouwbare interne controles zijn van wezenlijk belang voor een 
goede, volledige en nauwkeurige boekhoudkundige en financiële 
verslaggeving.  Elk van ons moet begrijpen welke interne controles 
relevant zijn voor ons werk, en zich houden aan de beleidsregels en 
standaard praktijken in verband met die controles.  Als u vermoedt dat 
een controle een onnauwkeurigheid of fraude niet afdoende ontdekt of 
vermijdt, spreek dan direct met uw manager/supervisor. 

Persoonlijke integriteit 

Uiteindelijk vertrouwen wij op de persoonlijke integriteit van elk van 
ons om de eigendommen van het bedrijf te beschermen tegen bes-
chadiging, diefstal en ander ongeoorloofd gebruik.  Alles wat opzettelijk 
gedaan (of nagelaten) wordt om iemand anders te bedriegen zodat ie-
mand verliest of iemand wint, is 'fraude'.  Fraude is in strijd met ons 
antifraudebeleid en is ook in strijd met de wet. 

Uw rol: wees u ervan bewust 
hoe interne controles van 

invloed zijn op uzelf, uw baan 
en het bedrijf. 

Uw rol: overhandig  
nauwkeurige verslagen; houd 
de boekhouding nauwkeurig. 
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Onze zakelijke omgang met dienstverleners, klanten, aannemers en over-
heidsinstellingen moet uitsluitend gebaseerd zijn op gezonde zakelijke beslis-
singen en eerlijk zakendoen.   

Ongeacht de gewoonte of algemene praktijken, mogen we noch direct noch 
indirect geschenken, gunsten, entertainment, gastvrijheid of andere extraatjes 
aannemen met een waarde die zo hoog is dat dit voor een redelijk denkende 
persoon een aanwijzing is dat ze aangeboden worden met het doel om ons te 
beïnvloeden.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, geld, kortingen, prijzen, kaar-
tjes, vervoer of andere persoonlijke voordelen of gunsten. 

Als ze gegeven worden in verband met een plaatselijk gebruik of een algemeen 
aanvaarde praktijk, mogen we geschenken, gunsten, entertainment, gastvrijheid 
of andere extraatjes van echt onbeduidende of nominale waarde aannemen van 
elke willekeurige persoon die zaken met ons doet of tracht te doen, maar alleen 
als het voor een redelijk denkende persoon duidelijk zou zijn dat de enige be-
doeling van een dergelijk geschenk is om zo'n gebruik of praktijk na te leven. 

Evenzo mogen we geen belangrijke geschenken, gunsten, entertainment, 
gastvrijheid of andere extraatjes aanbieden of geven die ervoor zouden zorgen, 
of de indruk hiertoe zouden wekken, dat de persoon die zoiets aangeboden 
krijgt of ontvangt, verzuimt aan zijn of haar plicht om in het beste belang van zijn 
of haar bedrijf te handelen. 

Onthoud:  Wat in één deel van de wereld of in een bepaalde omstandigheid als 
triviaal of nominaal beschouwd wordt, kan in een ander deel van de wereld of in 
een andere omstandigheid als zeer wezenlijk beschouwd worden.  We moeten 
elke situatie afzonderlijk beoordelen alvorens te handelen. 

Onder geen beding mogen we kortingen, steekpenningen of smeergeld 

aan iemand aanbieden of geven, of van iemand aannemen. 

Overheidsmedewerkers, -functionarissen of -agenten zijn vaak onderhevig aan 
meerdere regels, wetten en voorschriften met betrekking tot geschenken, gun-
sten, entertainment, gastvrijheid of andere extraatjes.  Met zeer weinig 
uitzonderingen, die over het algemeen onbetekenende, routinematige blijken 
van goodwill in bepaalde landen inhouden, mogen geschenken, gunsten, enter-
tainment, gastvrijheid of andere extraatjes niet aan overheidsmedewerkers 
aangeboden worden.  

Wij zijn onderhevig aan bepaalde wetten en voorschriften waarbij het verboden 
is om betalingen of beloften van betalingen van enigerlei aard te doen, of 
smeergeld of steekpenningen te betalen, waaronder aan overheidsfunc-
tionarissen, medewerkers, politieke partijen en hun functionarissen en politieke 
kandidaten.  

Het kan soms erg moeilijk zijn om te bepalen wie een 'overheidsfunctionaris' is.  
Zo kan bijvoorbeeld een werknemer van een ziekenhuis dat, of een autofabriek 
die, geheel of gedeeltelijk, in handen is van en/of beheerd wordt door een over-
heidsinstelling, als een 'overheidsfunctionaris' beschouwd worden.  U dient de 
juridische afdeling te raadplegen voordat u geschenken of entertainment geeft 
aan personen die op de een of andere wijze gelieerd zijn aan een overheidsin-
stelling. 

Ons anti-corruptiebeleid verstrekt meer informatie over dit complexe gebied.  
Evenzo biedt ons beleid inzake giften en entertainment door derden informatie 
en richtlijnen voor dit complexe gebied.  Neem de tijd om deze internationale 
beleidsregels te lezen en te begrijpen.   

Uw rol: betaal nooit smeergeld. 
Als u ertoe gedwongen wordt, of 

denkt dat u ertoe gedwongen 
wordt, informeer de juridische 

afdeling dan onmiddellijk  
hierover. 

Uw rol: als een geschenk of              
entertainment te groot of te duur 

lijkt, stel hier dan vragen over 
VOORDAT u het geeft of ontvangt. 

V.  Hoe zit het met geschenken en entertainment?  



10 

  V.  Welke internationale normen op het gebied van arbeid en werkgelegen-
heid gelden er voor alle werknemers? 

Wij zijn uiteraard onderworpen aan de wetten op het gebied van arbeid en 
werkgelegenheid op de hele wereld, en wij zullen ons aan die wetten houden.  
We hebben echter bepaalde wereldwijde normen die overal in ons bedrijf con-
sequent gelden.  Die normen zijn: 

Positieve werkomgeving 

We zetten ons in om een werkgever te zijn waar mensen graag willen werken, 
en bieden een veilige en respectvolle werkomgeving die vrij is van bedreiging, 
geweld, intimidatie en discriminatie. We zijn ervan overtuigd dat dit een bel-
angrijke factor is voor ons succes op lange termijn. 

Plaatselijke arbeidsrelaties en -normen 

Ons bedrijf zal alleen personen in dienst nemen die graag en vrijwillig solliciteren 
naar een baan bij ons, en die de wettelijke leeftijd hebben om dat werk uit te 

voeren.  Als zodanig eisen we dat onze werkomgevingen vrij zijn van elke vorm 
van exploitatie, en doen we er alles aan om degenen die het slachtoffer zijn van 
zulke praktijken te beschermen. 

Raadpleeg de volgende beleidsregels voor meer informatie: 

 Beleid inzake Positieve werkomgeving 

 Gezondheids- en veiligheidsbeleid 

 Onze Personeelsafdeling 

Uw rol: een veilige en  
respectvolle werkomgeving 

onderhouden. 
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Op ons werk hebben we vaak informatie die misschien niet algemeen bekend 
is bij mensen buiten ons bedrijf, of die door anderen aan ons is toevertrouwd.  
We moeten deze informatie op meerdere manieren beschermen: 

Handel met voorkennis 

Onze aandelen worden op de beurs verhandeld.  Dit schept veel speciale ver-
plichtingen.  Als u in het bezit bent van 'wezenlijke, niet-openbare informatie' 
over ons bedrijf, is het illegaal onze effecten te kopen of te verkopen, behalve in 
beperkte situaties.  'Effecten' kunnen gewone aandelen zijn, of andere schuld- 
of vermogensinstrumenten, opties of aandelen die onderdeel uitmaken van 
beleggings- en pensioenplannen.   

Het is ook illegaal, behalve in beperkte situaties, om de effecten van een ander 
bedrijf te kopen of te verkopen als u in het bezit bent van wezenlijke, niet-
openbare informatie over dat bedrijf. 

Geef nooit wezenlijke, niet-openbare informatie door aan anderen die mogelijk 
onze effecten of die van andere bedrijven kopen of verkopen.  Dit omvat ook 
het verstrekken van informatie via postings op websites, blogs of zelfs in ter-
loopse gesprekken. 

Als u erover twijfelt of een transactie in strijd zou kunnen zijn met uw plichten 
zoals in dit deel omschreven, bekijk dan het Beleid inzake handel met voorken-
nis of vraag de juridische afdeling om hulp. 

 

Intellectueel eigendom 

Het is absoluut van wezenlijk belang voor ons succes dat we waken over ons 
eigen intellectuele eigendom en het intellectuele eigendom dat ons door an-
deren is toevertrouwd. 

Onze vertrouwelijke informatie omvat papieren en elektronische dossiers, de 
systemen waarin onze vertrouwelijke informatie wordt opgeslagen, verwerkt of 
overgedragen, en onze ontwerpen, processen en knowhow.  Elk van ons heeft 
de taak om deze belangrijke eigendommen te beschermen tegen diefstal, 
ongeoorloofd gebruik, misbruik, schending van eigendomsrecht en onzorgvuldig 
handelen. 

Die informatie mag alleen gedeeld worden met andere werknemers of andere 
vertegenwoordigers van Modine als ze een geldige 'noodzaak tot ken-
nisneming' hebben. Buitenstaanders mogen zulke informatie alleen inzien als ze 
een geheimhoudingsovereenkomst aangegaan zijn.  Evenzo moeten we bij het 
omgaan met gevoelige informatie die door anderen aan ons is toevertrouwd, 
deze altijd met de uiterste zorg behandelen.   

We moeten ook voldoen aan alle wetten, voorschriften en contractuele ver-
plichtingen ten opzichte van de geldige en afdwingbare intellectuele eigen-
domsrechten van derden, inclusief die rechten die onder octrooien, au-
teursrechten, handelsgeheimen en andere eigendomsinformatie vallen.  We 
zullen niet bewust inbreuk maken op, of misbruik maken van de geldige en 
afdwingbare intellectuele eigendomsrechten van derden. 

V.  Wat is mijn plicht om informatie te beschermen?  

Uw rol: zorg dat alle  
niet-openbare informatie veilig 
blijft; neem in geval van twijfel 

contact op met de juridische 
afdeling. 
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V.  Wat moet ik doen om de privacy van persoonsgegevens te beschermen? 

Bescherming van de privacy van persoonsgegevens 

Als onderdeel van ons werk kunnen we in het bezit komen van persoons- en/of 
vertrouwelijke gegevens over werknemers, aannemers, directeuren, aandeel-
houders, klanten en elke willekeurige andere persoon met wie we zaken doen.  
In veel gevallen zijn er wetten die uitmaken hoe we persoonsgegevens moeten 
verzamelen, gebruiken en verwijderen.  Wij verplichten ons tot de correcte 
afhandeling van persoonsgegevens (namen, contactinformatie van huis en kan-
toor en andere informatie) zowel in papieren als elektronische vorm.   

Deze informatie mag niet verder gebruikt worden dan in de mate waarin ons 
toegestaan is, en mag niet onthuld worden door iemand die geen toestemming 
heeft om dat te doen. Iedereen die zulke gegevens ontvangt of inziet, moet 
erop toezien dat ze niet zonder de juiste toestemming onthuld worden.   

Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor zakelijke doeleinden en 
moeten beschermd worden tegen onbevoegde verdere overdracht (gegevens 
doorsturen zonder toestemming van de persoon).  Verder moeten werknemers 
de gelegenheid krijgen om onjuiste informatie te corrigeren.   

Als u namens ons bedrijf persoonsgegevens verzamelt of inziet, moet u op de 
hoogte zijn van en zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en 
beleidsregels waaronder die activiteiten vallen.  Als u bemerkt of denkt dat per-
soonsgegevens zijn ingezien door een onbevoegde persoon, op ongepaste 
wijze onthuld zijn, gebruikt zijn voor andere doeleinden dan zaken voor Modine, 
of dat bij het verzamelen ervan bedrijfbeleidsregels of de wet zijn overtreden, 
moet u dit onmiddellijk onder de aandacht van de juridische afdeling brengen.  
Nogmaals, dit is een gecompliceerd gebied, neem dus ons beleid inzake de 
bescherming van persoonsgegevens door. 

Uw rol: correcte verwerking van 
gegevens; raadpleeg ons beleid en 

neem contact op met de  
functionaris voor bescherming van 

persoonsgegevens of de  
juridische afdeling. 
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V.  Hoe beschermen we onze mensen en ons milieu? 

Ons bedrijf onderhoudt wereldwijd robuuste milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsprogramma's.   
 
Wij streven naar het bieden van een veilige werkplaats voor onze me-
dewerkers en het implementeren van veiligheidsprogramma's en -
verbeteringen die consistent zijn met de principes en waarden van het 
bedrijf.  De veiligheid van onze werknemers is een topprioriteit op alle 
locaties wereldwijd, en onze proactieve benadering t.a.v. risico-
identificatie en -reductie, samen met ons wereldwijde gedragsge-
baseerde veiligheidsprogramma, ondersteunen de voortdurende ver-
betering van onze sterke veiligheidscultuur. 
 
We streven er ook naar de invloed van onze productiewerkzaamheden 
op het milieu tot een minimum te beperken.  Hiertoe moeten we onze 
activiteiten op de juiste manier in evenwicht brengen met hun impact 
op het milieu en voortdurend streven naar verbetering van onze 

pogingen om het milieu op de plaatsen waar we werkzaam zijn, te 
beschermen.  Deze pogingen omvatten het behoud van hulpbronnen, 
het voorkomen van vervuiling, het tot een minimum beperken van afval 
en het verminderen van het gebruik van giftige chemicaliën. 
Raadpleeg het internationale milieubeleid en het internationale beleid 
voor gezondheid en veiligheid voor verdere informatie.  Mocht u vragen 
hebben, stel die dan aan de manager van Human Resources voor uw 
regio of aan het team Milieu, Gezondheid en Veiligheid. 

Uw rol: handel overeenkomstig de 
MGV-programma´s op uw locatie.  
Neem bij twijfel contact op met 

HR of het team Milieu, Gezondheid 
en Veiligheid. 
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V.  Wat moet ik over internationale handel weten? 

Anti-boycotwetten 

Sommige landen hebben wetten aangenomen waarbij het mensen en 
bedrijven verboden is om deel te nemen aan, of samen te werken met 
internationale handelsembargo's of sancties die door andere landen zijn 
opgelegd. 
Elke werknemer die verzocht wordt om deel te nemen aan of samen te 
werken met een handelsboycot, moet dit onmiddellijk berichten aan een 
medewerker van de juridische of de Compliance-afdeling. 
 

Witwasbestrijding  

Geld witwassen is een misdaad. Dit betekent het uit illegale bronnen of 
onwettige activiteiten verkregen geld in wettige bedrijven of activiteiten 
stoppen. Het is ook een misdaad om geld dat uit rechtmatige bronnen 
afkomstig is te gebruiken voor onwettige doeleinden, zoals geld ver-
strekken aan terroristen.  
 
We mogen geen handel drijven met personen en instellingen die 
bekend staan of verdacht worden wegens terrorisme, en moeten alle 

eigendommen en betalingen van fondsen aan eenieder op de lijst blok-
keren, en rapporten over dergelijke handelingen tijdig indienen bij over-
heidsinstanties.  
 
We moeten ons strikt houden aan alle export- en importwet- en -
regelgeving die gelden voor de overdracht van bepaalde gegevens, 
goederen en technologie.  De licentievereisten, voorschriften en con-
troles die gelden voor import- en exporttransacties zijn complex.   
 
We mogen ook geen handel drijven in landen die onder sancties of em-
bargo's vallen.  Deze verbieden ons om deel te nemen aan bepaalde 
zakelijke activiteiten in de opgegeven landen en met de opgegeven per-
sonen en instellingen. 
Ook dit is een complex gebied.  In het Beleid inzake handelsnaleving 
vindt u meer informatie – zorg ervoor dat u dit internationale beleid leest 
en begrijpt.  Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de 
afdeling Compliance of de juridische afdeling. 

Uw rol: alert zijn op naleving 
van de handelswetten; onze 
afdeling Compliance of onze  

juridische afdeling benaderen 
als u vragen heeft. 
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V.  Wat moet ik weten over de mededingingswetten in de hele wereld?  

Antitrust-/Mededingingswetten 

Het doel van antitrust- en mededingingswetten die in de meeste landen gelden, 
is te helpen ervoor te zorgen dat het vrije marktsysteem goed werkt en dat de 
concurrentie tussen bedrijven eerlijk verloopt.  We moeten er allemaal voor 
zorgen dat ons bedrijf deze wetten altijd naleeft.   

Concurrenten:  We moeten heel goed oppassen wanneer we contact hebben 
met onze concurrenten.  Deze wetten verbieden alle afspraken met concurren-
ten die de handel zouden kunnen beperken.  We willen zelfs niet de schijn 
wekken dat we zo'n afspraak gemaakt hebben.  Zelfs communicaties met con-
currenten die volledig onschuldig lijken, zouden aanleiding tot beschuldigingen 
kunnen geven. 

Het is ons met name verboden om met concurrenten prijzen te bespreken of uit 
te wisselen, en om informatie over kosten of verkoopvoorwaarden te bespre-
ken of uit te wisselen.  Modine verwacht ook van zijn werknemers dat dis-
cussies over markten of wederzijdse zakelijke belangen met concurrenten 
worden vermeden, behalve in uitzonderlijke gevallen.  Vraag de juridische 
afdeling om advies als u denkt dat er een uitzondering voor u van toepassing is. 

Hier volgen voorbeelden van afspraken tussen concurrenten - schriftelijke of 
ongeschreven afspraken, die overtredingen van de antitrustwetten kunnen zijn: 

 verkoopprijzen vaststellen (maximum, minimum of anderszins); 

 de prijzen tegelijkertijd veranderen; 

 aankoopprijzen voor materialen of voorraden vaststellen; 

 de productie beperken; 

 markten verdelen of beperken; 

 niet meedoen aan aanbestedingsprocedures of prijsopgaves; 

 niet langer aan een of meer klanten verkopen; en/of 

 niet van of aan specifieke klanten kopen of verkopen. 

Veel van deze zelfde handelingen zijn aanvaardbaar in het kader van deze wet-
ten als ze eenzijdig worden ondernomen.  Ze kunnen echter gemakkelijk uitlo-
pen op overtredingen als we dit doen na met een concurrent gesproken te heb-
ben. 

Evenementen binnen de bedrijfstak en vakbondsvergaderingen:  

Vakbondsvergaderingen en andere vergaderingen binnen de bedrijfstak zijn bel-
angrijke forums waaraan we deelnemen.  U moet bij zulke bijeenkomsten bi-
jzonder goed oppassen dat u de hierboven aangegeven onderwerpen vermijdt 
en dat u niet in situaties belandt waarin op een later tijdstip beschuldigingen kun-
nen worden geuit dat er ogenschijnlijk iets ongepast is gebeurd. 

Steeds als u twijfelt over de gepastheid van contacten met concurrenten, stop 
dan onmiddellijk en bespreek het met onze juridische afdeling. 

Klanten & leveranciers:  

Er zijn ook concurrentiebedenkingen in verband met onze klanten en leveranci-
ers die als 'handelsbeperking' kunnen worden beschouwd.  Raadpleeg de in-
formatie over geschenken of gunsten. 

Verder zijn er bepaalde wetten die prijsdiscriminatie verbieden.  Dit kan een 
gecompliceerd gebied van de wetgeving zijn.  Vraag de juridische afdeling om 
hulp als u vragen over deze wetten of uw prijsbepalingsactiviteiten heeft. 

Uw rol: als u twijfelt, vraag de 
juridische afdeling dan om  

advies. 
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V.  Hoe zit het met onze leveranciers? 

Onze leveranciers helpen ons bij het bereiken van onze doelen.  We 
zien elk van hen als een uitbreiding van ons bedrijf.  Daarom ver-
wachten wij van hen dat ze onze bbedrijfs- en groeikansen re-
specteren, net zo als wij die van hen respecteren.   We doen zaken 
met al onze leveranciers op een manier die in overeenstemming met 
deze Code is, en we verwachten hetzelfde hoge niveau van onze lever-
anciers.   
 
Net zo als wij ons verplichten tot een eerlijke, transparante en 
gelijkwaardige relatie met onze leveranciers, verwachten we dit ook 
van hen.  Dit betekent dezelfde intensiteit, passie en gedrevenheid die 
we toepassen bij het voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.  
Het betekent ook open, eerlijke en transparante conversaties over 
kosten, kwaliteit en levering.  Wij behandelen onze leveranciers zoals 
we verwachten elkaar te behandelen – zoals beschreven in onze 
'Cultuur van vertrouwen'. 

Zie met name de beleidsregels over belangenverstrengelingen en ges-
chenken en entertainment.  Raadpleeg tevens ons leveranciersbeleid 
op www.modine.com. 

Uw rol: behandel onze  
leveranciers zoals we  
verwachten elkaar te  

behandelen. 
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V.  Wat zijn de beperkingen en plichten m.b.t. informatietechnologie?  

Uw rol: wees terughoudend in 
het gebruik van elektronische 

informative. 

Geautomatiseerde en elektronische informatie 

De diverse instrumenten van informatietechnologie (IT) die we op ons 
werk gebruiken, zijn eigendom van en worden beheerd door ons bed-
rijf, en zijn alleen voor rechtmatige zakelijke doeleinden bestemd.  U 
mag op deze instrumenten alleen software- en hardware-configuraties 
gebruiken die door het bedrijf zijn goedgekeurd. 
Wachtwoorden en -accounts zijn vertrouwelijk en mogen alleen ge-
deeld worden als daarvoor specifieke toestemming verleend is. 
 
Alle software die op IT-instrumenten gebruikt wordt, moet wettelijke 
licenties hebben. 
Geen van ons mag in het algemeen verwachten dat hij of zij onze IT-
instrumenten voor privédoeleinden kan gebruiken.  De wettelijke 
rechten verschillen per land, en wij behouden ons het recht voor om de 
activiteit en gebruikspatronen van het IT-systeem te analyseren en om 
naar eigen goeddunken toegang tot het IT-systeem te verlenen of af te 

wijzen zonder voorafgaande kennisgeving, in zoverre toegestaan door 
de van toepassing zijnde wet. 
Het weergeven van alle soorten seksueel expliciete beelden of docu-
menten op een van onze IT-instrumenten is een overtreding van het 
Beleid inzake een positieve werkomgeving.  Verder mag er geen sek-
sueel expliciet materiaal worden gedownload, bewaard, opgeslagen, 
gedistribueerd, bewerkt of geregistreerd via het netwerk of onze com-
puterapparatuur. 
 
Discussiegroepen, chatrooms en nieuwsgroepen zijn openbare forums.  
Wij mogen geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie, klantgegevens, han-
delsgeheimen en andere materialen, niet-publieke informatie openbaar 
maken op een dergelijk openbaar forum, zelfs als dit in de eigen vrije 
tijd geschiedt. 



18 

 

Wat te doen als ik het niet zeker weet of vragen heb? 

Hoe zouden  
anderen deze 

beslissing zien? 

Ben ik bereid ter 
verantwoording te 
worden geroepen 

voor deze 
beslissing? 

Is deze beslissing 
in overeen-

stemming met 
onze Code? 

Nogmaals: als u vragen hebt, moet u ze zonder schroom aan uw supervisor stellen.  Als u bijkomende hulp nodig hebt, 
gebruik dan de hulpinstanties die vermeld staan in ons beleid inzake rapportering en onderzoek, zoals: 
 
Onze Helplijn – gratis (888 779-8055) (Alleen in de VS en Canada. Bellers in het buitenland worden verzocht de in-
structies voor lokale toegangsnummers te raadplegen).  Om online melding te maken: http://www.ethicspoint.com.   
 
Onze Commissie voor ethisch zakelijk gedrag per post of e-mail: 
Modine Business Ethics Committee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552 
ethicscommittee@na.modine.com 
 
Onze internationale compliance- en ethische beleidsregels staan op het Modine Business Process Framework (onder 
bedrijfsnormen), evenals op www.Modine.com (onder Info Modine > Beleidsregels). 

Als u zich geconfronteerd ziet met een problematische beslissing, stel uzelf dan deze simpele 


