
Onze code voor 
zakelijke gedrag 
en ethiek



Flex is een bedrijf dat is gebouwd 
op relaties, en vertrouwen is de 
hoeksteen van alle relaties. We 
bouwen voort op dat vertrouwen 
door altijd met de volle integriteit 
te handelen.

Onze waarden worden 
gevormd door een streven 
naar transparantie, 
verantwoordelijkheid,  
respect en inclusie.
.
Revathi Advaithi
CEO van Flex
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i. Brief van onze bestuursvoorzitter en onze Chief Executive Officer

Bij Flex nemen we naleving en ethiek serieus. Daarom is onze code voor gedrag en ethiek (de “Code”) zo belangrijk 
voor het bedrijf en onze werknemers. Het naleven van de wet en integer handelen zijn een belangrijk onderdeel van 
wie we zijn.

Onze Code is ontworpen om ervoor te zorgen dat ieder van ons, ongeacht welke positie we bekleden, de hoogste 
ethische normen hanteert in elk aspect van ons werk. Hoewel de Code niet elke uitdaging kan dekken die we op de 
werkplek tegenkomen, helpt het ons om problemen op te sporen, meer vertrouwd te raken met het beleid van Flex 
en integer te handelen in alles wat we doen.

Elke werknemer, functionaris en directeur van Flex moet de Code kennen, begrijpen en naleven, net als de 
procedures en de gerelateerde beleidslijnen waarnaar wordt verwezen in de Code. Dit is wat we verwachten 
en waarop we vertrouwen als we samenwerken, communiceren met klanten, aandeelhouders aanspreken, 
samenwerken met zakelijke partners en bijdragen aan onze gemeenschappen.

We moeten goede inschattingen maken bij het nemen van beslissingen die van invloed zijn op ons bedrijf. We 
moeten ook vragen stellen als we die hebben. Iedereen moet zich volledig op zijn gemak voelen bij het direct 
melden van gedrag of zaken die in strijd lijken te zijn met de Code of onze beleidslijnen. Inderdaad, in sommige 
omstandigheden bent u verplicht om te melden wat u hebt waargenomen.

Onze toewijding aan onze kernwaarden, leiderschapskenmerken en integriteitscultuur helpt ons succesvol te blijven 
als een concurrerend, gezond en duurzaam bedrijf.

Bedankt voor het elke dag opnieuw maken van de juiste keuzes en het garanderen van het succes van ons bedrijf.

Revathi Advaithi
Chief Executive Officer

Michael Capellas
Voorzitter van de raad van bestuur
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Wie moet de code voor zakelijk gedrag 
en ethiek van Flex naleven?
Alle werknemers, functionarissen en leden van de raad 
van bestuur van Flex en zijn dochterondernemingen en 
gecontroleerde filialen zijn verplicht de Code te begrijpen en 
na te leven. We verwachten ook dat partners, contractanten, 
consultants, leveranciers, tijdelijke arbeidskrachten, distributeurs 
en vertegenwoordigers van Flex de Code naleven.

Toepassing
Als internationaal bedrijf erkennen we de uitdagingen van 
wereldwijd actief zijn. Veel wetten hebben een internationale 
toepassing, maar we letten er ook op de wetgeving na te leven 
van de landen waarin we actief zijn en rekening te houden 
met verschillende lokale gebruiken. We doen er alles aan om 
ervoor te zorgen dat elke actie die we ondernemen volledig 
in overeenstemming is met de wet en met onze ethiek. Als 
naleving van het beleid van Flex in strijd is met de lokale wet- en 
regelgeving, moeten werknemers hun zorgen bespreken met de 
juridische afdeling van Flex.
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Ethische 
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nemen
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1.1 Ethische beslissingen nemen
Als u een vraag hebt over een kwestie of twijfelt over een actie, gedrag, verzoek of voorwaarde, stel uzelf dan alle vragen uit het onderstaande 
stroomdiagram en volg de richtlijnen. Als u van mening bent dat een gewoonte of wet in uw land of regio afwijkt van de Code voor zakelijk gedrag en 
ethiek, vraagt u om advies bij de juridische afdeling. U kunt een kwestie ook anoniem melden door gebruik te maken van de onafhankelijke externe Ethiek-
hotline (“Ethiek-hotline”), waarmee Flex een partnerschap is aangegaan of met een van onze andere meldingsbronnen die te vinden zijn in artikel 1.2 van 
deze Code.

Stel uzelf de vraag:

Is het legaal?

Is het in overeenstemming met het 
beleid van Flex?

Voelt het aan als het juiste ding om  
te doen?

Zou u zich op uw gemak voelen als uw 
actie wordt gemeld in de media?

Nee.

Ga niet verder.

Weet het niet 
zeker.
Als u het niet zeker 
weet, vraag uw 
manager om 
verduidelijking of 
gebruik een van onze 
meldingsbronnen  
(zie volgende pagina).

Ja.

Als het antwoord 
op elk van deze 
vragen “Ja” is, KUNT u 
doorgaan met de 
activiteit.
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1.2 Uitspreken: Vragen stellen en  
zorgen melden
Bij Flex erkennen we het belang van “uitspreken” en bevorderen het te 
allen tijde. Dat betekent de moed hebben om een vraag te stellen over 
iets wat niet goed lijkt of wat u onduidelijk is over een beleidsregel of 
procedure van Flex, of de wettelijke verplichtingen van Flex.

We verwachten van onze medewerkers dat zij zich uitspreken en vragen 
stellen of zorgen melden. Als u dat doet, beschermt u Flex, ons merk en 
onze locaties, en helpt u om onze activiteiten te verbeteren en potentieel 
wangedrag te voorkomen.

Zie ook het Beleid inzake klokkenluiders boekhouding en audit.

Wanneer u zich bewust wordt van gedrag of voorgesteld gedrag dat 
mogelijk in strijd is met de wet, regelgeving of deze Code, moet u het 
melden via een van de meldingsbronnen die in deze Code worden 
besproken. Verder moeten ook overtredingen van het bedrijfsbeleid 
buiten deze Code worden gemeld via deze meldingsbronnen.

1.3 Onze meldingsbronnen
We bieden een aantal manieren om bezorgdheden te uiten en hulp te 
krijgen, variërend van de Ethiek-hotline tot ons Opendeurbeleid.
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Ethiek-hotline
Flex heeft een Ethiek-hotline waar 
medewerkers, functionarissen, directeuren 
en zakenpartners hun zorgen kunnen uiten 
zonder angst voor vergelding. De Ethiek-
hotline is 24 uur per dag, zeven dagen per 
week bereikbaar en er zijn vertaaldiensten 
beschikbaar. Meldingen kunnen anoniem 
worden gedaan.

Flex tolereert geen vergelding. Als u een 
vraag hebt over een beleidsregel of 
procedure van Flex of als u zich zorgen 
maakt over een gedraging of voorgestelde 
handelwijze, willen we dat u zich vrij voelt 
om contact op te nemen met iemand zoals 
een manager van Flex, een lid van ons 
team Ethiek en Naleving, een advocaat 
op de juridische afdeling, manager van 
Human Resources enzovoorts om uw 
vragen of zorgen te bespreken. Wanneer u 
zich niet op uw gemak voelt bij het maken 
van dergelijke contacten, dient u de 
Ethiek-hotline te gebruiken om uw zorgen 
anoniem te melden.

Flex neemt alle beschuldigingen serieus 
en zal elke kwestie op gepaste wijze 
beoordelen en onderzoeken.

Elke manager
Managers zijn personen die toezicht 
houden op anderen, toezicht 
houden op ons werk en optreden 
als leiders en rolmodellen binnen ons 
bedrijf. Ze zijn vaak onze eerste en 
beste bron voor hulp.

Flex ondersteunt een open, 
respectvolle omgeving en 
ons Opendeurbeleid moedigt 
medewerkers aan om contact op 
te nemen met een manager, elke 
manager, als u een vraag of zorg 
hebt.

Als een vraag of zorg over uw 
manager gaat of als u zich 
eenvoudigweg niet op uw gemak 
voelt om met uw directe manager 
te praten, moet u zich vrij voelen om 
binnen of buiten uw regio te praten 
met een andere manager, uw lokale 
vertegenwoordiger van Human 
Resources, een lid van het team 
Ethiek en Naleving of via een van de 
andere verstrekte meldingsbronnen. 
Ze zijn er allemaal om u te helpen!

Nalevingsdirecteuren
Nalevingsdirecteuren zijn 
materiedeskundigen op onze belangrijkste 
gebieden voor naleving: antitrust, 
anticorruptie, merkbescherming, 
vertrouwelijke informatie, bedrijfsbestuur 
en effecten, gegevensprivacy, milieu, 
financiën, wereldwijde IT, wereldwijde 
handel, gezondheid en veiligheid, IT-
beveiliging, intellectueel eigendom, arbeid 
en dienstverband, medische regelgeving, 
inkoop en belastingen.

Elke nalevingsdirecteur is verantwoordelijk 
voor het naleven van onze beleidslijnen, 
procedures en toepasselijke wetgeving op 
deze nalevingsgebieden.

Deze nalevingsdirecteuren zijn mensen met 
wie u contact kunt opnemen als u vragen 
hebt over hun specifieke gebieden, als u een 
probleem wilt melden of als u een algemene 
vraag of zorg over de naleving hebt. Zij 
zorgen er op hun beurt voor dat grondig 
en tijdig onderzoek wordt uitgevoerd en 
dat eventuele problemen op gepaste wijze 
worden aangepakt.

Een actuele lijst met alle nalevingsdirecteuren 
en hun contactgegevens is beschikbaar op 
de nalevingswebsite.
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Chief Ethics & Compliance Officer
De Chief Ethics & Compliance Officer is 
verantwoordelijk voor het toezicht op ons ethiek- 
en nalevingsprogramma en zorgt ervoor dat Flex 
alle toepasselijke wet- en regelgeving en onze 
eigen beleidslijnen en procedures volgt. De Chief 
Ethics & Compliance Officer is ook verantwoordelijk 
voor partnerschappen met aandeelhouders en 
rapporteert elk kwartaal aan de presidenten van het 
bedrijf, leidinggevende sponsors en het auditcomité 
over het nalevingsprogramma en belangrijk 
kwesties.

Andy Powell is onze 
SVP en Chief Ethics and 
Compliance Officer.

Als u meer wilt weten 
over Andy, ons ethiek- en 
nalevingsprogramma 
en onze juridische 
afdeling, gaat u naar de 
Juridische startpagina

Als u een vraag of zorg hebt, moet u zich 
rechtstreeks wenden tot een van onze vertrouwde 
leiders, zoals de Chief Ethics & Compliance Officer 
of iemand van het team Ethiek en Naleving van het 
bedrijf.

Human Resources
Human Resources (HR) ondersteunt 
de medewerkers van Flex op 
gebieden zoals rekrutering, inwerken, 
compensatie, voordelen, doelen 
stellen, prestatiebeoordeling, training 
en leiderschapsontwikkeling.

Onze HR-afdeling is er om u te 
helpen bij vragen en zorgen over 
kwesties variërend van loon en 
arbeidsvoorwaarden tot zorgen over 
conflicten met collega’s of managers.

HR-managers ondersteunen onze 
respectvolle, open omgeving 
en helpen bij een doordachte, 
effectieve afhandeling van veel 
van onze dagelijkse problemen. U 
moet zich vrij voelen om uw lokale 
HR te gebruiken als een van uw 
primaire bronnen voor elke vraag 
of zorg. Als ze uw vragen niet zelf 
kunnen beantwoorden, kunnen ze u 
doeltreffend doorverwijzen naar de 
juiste bron binnen Flex.

Ga voor meer informatie over HR naar 
de HR-startpagina.

Juridische afdeling
De juridische afdeling van Flex 
bestaat uit advocaten en andere 
professionals die hier zijn om Flex te 
ondersteunen door bedrijfsgericht 
juridisch advies te verstrekken.

De juridische afdeling staat onder 
leiding van onze algemeen 
juridisch adviseur, Scott Offer. 
Alle leden van de afdeling zijn 
beschikbaar om onze vragen te 
beantwoorden, te luisteren naar 
onze zorgen en om ons te helpen 
of door te verwijzen naar de juiste 
bron voor hulp.

Raadpleeg de Juridische 
startpagina voor meer informatie of 
om contact op te nemen met een 
advocaat van Flex.
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Melding Europese Unie
Alle landen binnen de Europese 
Unie (EU) handhaven wetten 
en voorschriften inzake 
gegevensbescherming met 
betrekking tot het gebruik van 
hotlines van het bedrijf, en Flex 
voldoet aan de toepasselijke wetten, 
regels en voorschriften die van 
toepassing zijn op onze wereldwijde 
activiteiten.  
 
Uw melding is belangrijk voor ons, 
dus als de Ethics Point-hotline niet 
beschikbaar is in het land waar u 
zich bevindt, kunt u nog steeds een 
melding indienen via de Ethics Point-
website. 
 
Elke werknemer in de EU moet zich 
vrij voelen om contact op te nemen 
met Ethics Point of via het volgende 
e-mailadres: 

dataprotection@flex.com

Extra meldingskanalen
In geval van twijfel kunt u met 
vragen of zorgen altijd contact 
opnemen met een lid van 
ons team Ethiek en Naleving, 
de juridische afdeling, het 
auditcomité, de raad van bestuur 
of een van onze vertrouwde 
leiders. Zij zullen u rechtstreeks 
helpen of u doorverwijzen naar 
degene die het best geschikt is om 
uw probleem aan te pakken.

De onderstaande link kan ook 
worden gebruikt als meldingsbron: 

Raad van bestuur
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1.4 We tolereren geen vergelding.
Flex tolereert geen vergelding tegen iemand die te goeder trouw een 
vraag stelt, zich uitspreekt over mogelijk wangedrag of deelneemt aan 
een audit of onderzoek. Vergelding is onder andere een wijziging in 
werkuren of -planning, degradatie of andere nadelige gevolgen die zijn 
opgelegd in reactie op het uitspreken over een mogelijke overtreding van 
de Code. Elke vergelding of elke poging om de identiteit te achterhalen 
of te onthullen van een medewerker die vertrouwelijk een probleem 
meldt, kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot beëindiging van het 
dienstverband aan toe.

Als u denkt dat er vergelding richting u heeft plaatsgevonden, meld dit 
dan onmiddellijk. Zie Ethiek-hotline.

1.5 We werken op gepaste wijze mee aan 
correcte overheidsverzoeken om informatie.
We zullen altijd op gepaste wijze meewerken aan correcte 
overheidsverzoeken of onderzoeken. Alle medewerkers moeten hun 
lokale/regionale juridische afdeling op de hoogte brengen als het bedrijf 
een kennisgeving, dagvaarding, huiszoekingsbevel, verzoek voor verhoor 
of een ander niet-routinematig verzoek om informatie gerelateerd aan 
bedrijfsaangelegenheden ontvangt van de overheid. Alle informatie 
die aan de overheid wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw en niet 
misleidend zijn. U mag gegevens met betrekking tot een onderzoek en/of 
die vallen onder een wettelijke bewaartermijn niet wijzigen, achterhouden 
of vernietigen.

Hoewel een juridisch proces dat gericht is op het bedrijf moet worden 
afgehandeld in overeenstemming met de bovenstaande richtlijnen, 
is niets in deze Code bedoeld om uw mogelijkheid om te rapporteren 
aan of op een ander manier te spreken met overheidsinstanties, 
wetshandhavingsinstanties of regelgevende instanties met betrekking tot 
vermoedelijke overtredingen van de wet te beperken.
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Bij Flex appreciëren we de uiteenlopende ideeën en ervaringen van onze 
medewerkers en waarderen we de creativiteit en innovatie die daaruit 
voortkomt.

We doen er alles aan om elkaar met respect te behandelen en een 
veilige, gezonde, duurzame en verantwoordelijke werkplek te bieden.

2.1 We doen wat juist is.
•  We nemen ethische beslissingen.

•  We houden ons aan onze gedragscode, het beleid van Flex en de wet.

•  We onderschrijven en houden ons aan de principes van de 
verantwoordelijke zakelijke alliantie (Responsible Business Alliance, RBA).

•  U moet proactief vragen stellen over de beleidslijnen of procedures van 
Flex als daar onduidelijk voor u over bestaat.

•  U moet overtredingen van deze Code, de wet of van toepassing zijnde 
regelgeving melden. Zie Ethiek-hotline.

•  U moet volledig en eerlijk meewerken aan elke interne audit of 
onderzoek.

•  Ieder van ons moet een omgeving creëren waarin medewerkers zich 
vrij voelen vragen te stellen, zorgen te uiten en kwesties te melden 
zonder angst voor vergelding.

2.2 We behandelen anderen met respect en 
voldoen aan eerlijke praktijken voor arbeid en 
dienstverband.
•  We zijn open en eerlijk tegenover elkaar en behandelen elkaar met 

waardigheid en respect.

•  We discrimineren niemand op basis van ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, 
nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap of 
andere wettelijk beschermde kenmerken.

•  We streven ernaar een werkplek te bieden waar mensen gevrijwaard 
zijn van alle vormen van intimidatie of misbruik, inclusief pesten.

•  We streven naar het opbouwen van een divers personeelsbestand 
van medewerkers met verschillende achtergronden, ervaringen en 
perspectieven.

•  We volgen toepasselijke wetgeving inzake loon en werktijden.

•  We bieden werknemers ten minste alle wettelijk vereiste 
arbeidsvoorwaarden.

•  We maken geen gebruik van kinder-, dwang-, 
contract- of schuldarbeid en hanteren een 
minimumleeftijd voor werknemers.

•  We erkennen de rechten van onze 
medewerkers om vrij met elkaar om te gaan 
en zijn van mening dat open communicatie 
en directe betrokkenheid tussen 
medewerkers en management de meest 
effectieve manier is om problemen op de 
werkplek op te lossen.

•  We staan geen vergelding toe tegen 
iemand die zijn zorgen uit over discriminatie, 
intimidatie of andere praktijken op het 
gebied van arbeid en uitoefening van het 
dienstverband.

•  We respecteren de mensenrechten van alle 
mensen via onze activiteiten en in onze waardeketen, 
in overeenstemming met de Richtlijnen voor Bedrijven en 
Mensenrechten van de Verenigde Naties.

We verwachten van onze zakenpartners dat zij ook aan diezelfde normen 
voldoen.

U vindt het Beleid inzake diversiteit en gelijke kansen op werk en 
preventie van intimidatie op de werkplek en het Beleid inzake klachten/
probleemafhandeling op de DMS-portal van Human Resources.
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2.3 We erkennen het belang van 
gegevensprivacy.
•  We voldoen aan alle wetgeving die de privacy en vertrouwelijkheid van 

persoonsgegevens beschermt.

•  We nemen passende maatregelen om persoonsgegevens van 
medewerkers correct te beheren en te beschermen tegen 
ongeoorloofd(e) of onjuist(e) toegang of gebruik.

•  We leven de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot 
gegevensprivacy na.

2.4 We bieden een veilige werkomgeving voor 
onze medewerkers.
•  De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers hebben de 

hoogste prioriteit van Flex.

•  We investeren in faciliteiten, hulpmiddelen, apparatuur, processen en 
mensen om onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.

•  We hebben gezondheids- en veiligheidsprogramma’s om letsel op 
het werk en ziektes te verminderen en te voorkomen, en om onze 
medewerkers te trainen in veilige werkmethoden.

•  We eisen dat medewerkers die op hun werk komen, niet onder invloed 
zijn van enig middel dat ons zou kunnen beletten om ons werk veilig en 
effectief uit te voeren.

•  Geweld of dreiging met geweld op de werkplek is strikt verboden. 
We zien toe op een cultuur van gezondheid en veiligheid bij al onze 
wereldwijde activiteiten.

•  U moet zorgen over onveilige omstandigheden zo snel mogelijk aan 
een manager melden. U moet dergelijke zaken minimaal melden via 
een van de meldingsbronnen die worden besproken in artikel 1.2 van 
deze Code.

U kunt meer informatie vinden op de EHS DMS-portaal (milieu, gezondheid 
en veiligheid).

Vergelding tegen medewerkers die te goeder trouw een zorg uiten 
over enige arbeids- of dienstverbandpraktijken, problemen met 
gegevensprivacy of gezondheids- of veiligheidsrisico’s die een 
overtreding van onze Code vormen, wordt niet getolereerd. Zie ook het 
EHS-beleid.
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3
Integriteit voor 
ons bedrijf en onze 
aandeelhouders
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3.1 We vermijden belangenconflicten.
Een “belangenconflict” doet zich voor wanneer iemands persoonlijke 
relatie, financieel of andere belang hem of haar kan beletten om te 
voldoen aan zijn of haar plicht om te handelen in het belang van Flex of 
de schijn heeft om beslissingen namens Flex op een ongepaste manier te 
beïnvloeden.

Als belangenconflicten niet op de juiste manier worden aangepakt, 
kunnen ze het bedrijf ernstige schade berokkenen. Zelfs de schijn van een 
belangenconflict kan leiden tot potentieel onherstelbare reputatieschade 
voor het bedrijf. U moet alle activiteiten en persoonlijk belangen 
vermijden die een conflict creëren of lijken te creëren tussen persoonlijke 
belangen en de belangen van het bedrijf of die op andere wijze uw 
vermogen zouden verstoren om uw functietaken uit te voeren.

U mag niet:

•  Voor uzelf kansen benutten die zijn ontdekt door het gebruik van 
bedrijfsmiddelen of informatie waarover u beschikt.

•  Bedrijfsmiddelen of informatie waarover u beschikt, gebruiken voor 
persoonlijk gewin of persoonlijk gewin van een familielid of vriend.

•  Concurreren met het bedrijf.

In de volgende secties bekijken we voorbeelden van veelvoorkomende 
conflicten die kunnen optreden en de juiste reacties op deze scenario’s:

3.1.1 Familie en persoonlijke relaties

Een familielid of goede vriend is of wil een verkoper, leverancier of 
medewerker worden van Flex. U moet uw manager over uw relatie 
vertellen en mag niet betrokken zijn bij het selecteren of managen van de 
potentiële verkoper of medewerker.

U of een van uw familieleden heeft een functie of een financieel belang 
(heeft bijvoorbeeld aandelen) in een bedrijf dat concurreert, zakendoet 
of zaken wil doen met Flex. Als dit het geval is, vertel het dan onmiddellijk 
aan uw manager zodat het conflict kan worden aangepakt.

U beheert of hebt invloed op werkbeslissingen voor een familielid, vriend 
of persoon met wie u een romantische relatie hebt. Als dit het geval 
is, vertel het dan onmiddellijk aan uw manager zodat het kan worden 
aangepakt. Wanneer medewerkers in dezelfde rapportagelijn een relatie 
hebben, ontstaat er een mogelijk belangenconflict. Dergelijke relaties 
moeten openbaar worden gemaakt. Daarnaast moet u elke andere 
romantische relatie op de werkplek openbaar maken die een mogelijk of 
vermeend conflict kan inhouden.

U vindt het Beleid inzake relaties op het werk op de HR DMS-portal.

3.1.2 Financiële, investerings- of zakelijke kansen

U wilt profiteren van een zakelijke of investeringskans die beschikbaar 
is voor Flex. Als dit het geval is, moet u uw manager en de Chief Ethics 
& Compliance Officer van het bedrijf hiervan op de hoogte stellen en 
ervoor zorgen dat de kans eerst aan Flex wordt aangeboden. Als Flex 
geen gebruikmaakt van de kans en er geen ander conflict bestaat en 
de activiteit anderszins in overeenstemming is met het toepasselijke 
bedrijfsbeleid, dan mag u verdergaan.
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3.1.3 Zitting nemen in een externe raad van bestuur

•  U wilt optreden als bestuurder van een ander bedrijf met of zonder 
winstoogmerk. Als dat het geval is, volg dan het Beleid externe 
bestuursfuncties werknemers om voorafgaande schriftelijke 
toestemming te verkrijgen.

• U kunt het Beleid externe bestuursfuncties werknemers vinden op de 
juridische DMS-portal.

3.1.4 Secundair dienstverband; externe activiteiten

U wilt een tweede baan nemen of u wilt optreden als adviseur van een 
ander bedrijf met winstoogmerk dat concurreert of zakendoet met of 
klant kan worden van Flex. Als dit het geval is, vertel het dan onmiddellijk 
aan uw manager zodat het potentiële conflict kan worden aangepakt. 
Een secundair dienstverband dat geen belangenconflict creëert of uw 
functietaken bij Flex belemmert, is toegestaan.

U bezit een bedrijf of hebt aandelen in een organisatie buiten uw werk 
voor Flex om en dat bedrijf concurreert of doet zaken met of kan klant 
worden van Flex. Als dit het geval is, vertel het dan onmiddellijk aan uw 
manager zodat het potentiële conflict kan worden aangepakt.

Als u zich in een van deze of andere feitelijke of mogelijke 
belangenconflictsituaties bevindt, moet u uw manager onmiddellijk op 
de hoogte stellen of een van onze meldingsbronnen gebruiken om de 
kwestie te melden en te voldoen aan de vereisten van de juridische 
afdeling om het screeningsproces voor belangenconflicten van Flex te 
voltooien zodat het kan worden geëvalueerd en opgelost. Managers 
zorgen ervoor dat kwesties met betrekking tot belangenconflicten worden 
geëscaleerd naar een directeur binnen hun organisatie of rechtstreeks 
naar de juridische afdeling of de afdeling Ethiek en Naleving van Flex.

U mag pas handelen nadat het conflict is beoordeeld en schriftelijk is 
goedgekeurd door de manager en Ethiek en Naleving.

Door het potentiële conflict volledig openbaar te maken voordat u 
handelt, zorgt u ervoor dat objectief, eerlijk en in overeenstemming 
met het bedrijfsbeleid zaken worden gedaan. U voorkomt hiermee 
ook betrokkenheid bij een ongepaste situatie van belangenconflicten 
die disciplinaire maatregelen kan vereisen, tot beëindiging van het 
dienstverband aan toe.

U kunt het Beleid en checklist inzake belangenconflicten vinden op de 
juridische DMS-portal.

3.2 We beschermen de informatie van Flex.

3.2.1 Vertrouwelijke informatie

Tijdens ons werk hebben we vaak toegang tot en gebruiken we 
vertrouwelijke informatie over ons bedrijf, waaronder informatie over 
onze medewerkers of de bedrijven waarmee we zakendoen. Met 
dit doel wordt onder “vertrouwelijke informatie” verstaan informatie 
van het bedrijf of de bedrijven waarmee wij zakendoen die niet 
algemeen beschikbaar is voor het publiek of waarvan redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is, zoals prognoses, 
marketingplannen en persoonlijke informatie over medewerkers of 
informatie die derde partijen ons hebben toevertrouwd op grond van 
beloften van vertrouwelijkheid. Deze informatie kan nuttig zijn voor een 
concurrent of schadelijk zijn voor ons bedrijf als deze in de verkeerde 
handen komt, of Flex kan aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk 
gebruik of openbaarmaking van dergelijke informatie. Dit kan persoonlijke 
informatie over medewerkers betreffen, hoewel u altijd vrij bent om uw 
eigen salaris en arbeidsvoorwaarden bekend te maken.
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Voorbeelden van veelvoorkomende vertrouwelijke informatie zijn onder 
andere:

•  Klanten- of leverancierslijsten

•  Klant- of leveranciersvoorwaarden, kortingspercentages, prijsgegevens

•  Financiële informatie

•  Ontwerpen, tekeningen, formules, handelsgeheimen, uitvindingen, 
patentaanvragen

•  Marketing- en verkoopplannen, productintroducties, overnames

•  Productieprocessen

•  Gegevens van medewerkers (anders dan uw eigen gegevens)

•  Informatie over de beraadslagingen van de raad van bestuur en het 
comité van de raad

Zowel tijdens als na uw dienstverband bij Flex moet u vertrouwelijke 
informatie beschermen, waarborgen en alleen openbaar maken aan:

1.  Collega’s die een zakelijk noodzaak hebben om over de informatie te 
beschikken;

2.  Mensen buiten ons bedrijf die een zakelijke noodzaak hebben 
om over de informatie te beschikken, een duidelijke plicht 
hebben om de informatie vertrouwelijk te houden en een 
geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend; of

3.  Degenen die een wettelijk recht hebben om over de informatie te 
beschikken.

Uw geheimhoudingsplicht verbiedt of weerhoudt u er niet van om 
vertrouwelijke informatie bekend te maken aan overheidsinstanties in 
verband met het melden van vermoedelijke overtredingen van de 
wet, zonder enige verplichting om het bedrijf op de hoogte te stellen, 
hoewel u die instantie moet informeren over het vertrouwelijke karakter 
van de informatie die u openbaar maakt, en het is u niet toegestaan 
communicatie openbaar te maken die onder het beroepsgeheim van 
advocaten valt.

We volgen het gegevensclassificatiesysteem van ons bedrijf voor de 
omgang met onze vertrouwelijke informatie, wat ons verplicht om 
documenten te classificeren als “Beperkt”, “Gevoelige persoonlijke 
informatie”, “Vertrouwelijke persoonlijke informatie”, “Alleen voor intern 
gebruik” of “Openbaar”.

U kunt de het Beleid inzake documentclassificatie voor gegevensprivacy 
vinden op de juridische DMS-portal.
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3.2.2 Intellectueel eigendom van Flex

•  “Intellectueel eigendom” omvat patenten, handelsmerken, 
auteursrechten, handelsgeheimen, kennis en alle andere immateriële 
persoonlijke eigendommen die zijn gecreëerd door de intellectuele 
inspanningen van de maker ervan.

•  Intellectueel eigendom van Flex is een belangrijk bezit van het bedrijf 
en er wordt van u verwacht dat u ons helpt ons intellectuele eigendom 
te identificeren, vast te leggen en te beschermen.

•  Het bedrijf heeft beleidslijnen en procedures ingesteld voor het 
overwegen van het aanvragen van patentbescherming voor 
uitvindingen die zijn gedaan door onze medewerkers. U kunt met uw 
manager of de juridische afdeling praten om meer over het proces te 
weten te komen.

•  U mag niet bewust het intellectuele eigendom van derde partijen 
zonder toestemming gebruiken en het is de verantwoordelijkheid 
van elke medewerker om het intellectuele eigendom (inclusief 
auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals softwareprogramma’s en 
vertrouwelijke informatie) van onze leveranciers, klanten, zakenpartners, 
concurrenten en andere derde partijen te respecteren.

•  U mag vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen van een 
voormalige werkgever niet gebruiken of openbaar maken, zelfs als 
u denkt dat dit nuttig zou kunnen zijn voor Flex. Vraag de juridische 
afdeling om advies als u niet zeker weet of u informatie mag gebruiken 
die niet van Flex is.

Als u vragen of zorgen hebt over intellectuele-eigendomsrechten, neemt 
u dan contact op met de juridische afdeling.

3.3 We accepteren geschenken en zakelijk 
entertainment alleen als dat gepast is.
U mag geen geschenken, entertainment of andere zakelijke gunsten 
accepteren die van invloed kunnen of lijken te zijn op uw zakelijke 
beslissingen namens het bedrijf. U mag nooit verzoeken of vragen om 
geschenken, entertainment of andere zakelijke gunsten van mensen die 
zakendoen met het bedrijf. Het geven of ontvangen van een betaling 
of geschenk in de vorm van steekpenningen of smeergeld is absoluut 
verboden.

Als u iets van waarde wordt aangeboden of gegeven (bijvoorbeeld 
een speciale korting op een apparaat, gratis tickets voor een 
sportevenement, een appartement met korting of een ander item) 
door of namens een klant of leverancier van Flex dat overdadig is, 
niet binnen de richtlijnen van ons bedrijf valt, of twijfelachtig is, vertel 
het dan onmiddellijk tegen uw manager zodat het potentiële conflict 
kan worden aangepakt. Managers zorgen ervoor dat kwesties met 
betrekking tot belangenconflicten of mogelijk ongepaste geschenken 
worden geëscaleerd naar een vicepresident binnen hun organisatie of 
rechtstreeks naar de juridische afdeling of naar Ethiek en Naleving.

In het bijzonder mag u het volgende niet accepteren:

•  Overdadige geschenken, geschenken in de vorm van persoonlijke 
leningen, contant geld, equivalenten van contant geld of 
waardepapieren.

•  Leningen van onroerend goed, waaronder vakantiefaciliteiten of 
apparatuur voor persoonlijk gebruik.

•  Persoonlijke diensten die onder de marktwaarde worden uitgevoerd.

•  Kortingen op de aankoop van goederen of diensten voor persoonlijk 
gebruik.

Zie ook artikel 4.4 Zakendoen met overheden, artikel 5.2 
Aanbestedingspraktijken en artikel 6.2 Geen steekpenningen of 
smeergeld van de Code.
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•  Hoewel we begrijpen dat bepaalde middelen van Flex incidenteel 
en sporadisch kunnen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden 
(zoals mobiele telefoons van het bedrijf), kunnen we voor zover wettelijk 
toegestaan alle communicatie, gegevens of apparatuur op deze 
plaatsen met of zonder uw toestemming benaderen, doorzoeken en 
controleren. Er mag geen privacy worden verwacht met betrekking tot 
alles wat is opgeslagen op apparatuur van Flex of wordt verstuurd via 
de systemen van Flex, voor zover toegestaan onder lokale wetgeving.

•  We gebruiken bedrijfsmiddelen op een veilige, wettige en gepaste 
manier en gebruiken geen bedrijfsmiddelen om seksueel expliciet, 
beledigend of discriminerend materiaal te downloaden, op te slaan of 
te verzenden.

•  We delen geen persoonlijke identificatienummers of wachtwoorden 
van gebruikers.

•  We melden onwettig of onopzettelijk delen van persoonlijke informatie 
onmiddellijk, volgens het Flex-beleid inzake datalekken.

Als internationaal bedrijf vereist Flex vaak dat velen van ons reizen voor 
zakelijke doeleinden. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat we het Beleid inzake reizen en entertainment van ons bedrijf 
volgen en alleen die kosten declareren die rechtstreeks verband houden 
met die zakenreizen en die voor vergoeding in aanmerking komen.

U kunt ons Wereldwijd reis- en onkostenbeleid vinden op de Flex Travel-
portal.

3.4 We gaan verstandig om met middelen  
van Flex.

3.4.1 Fysieke middelen en technologie

•  We worden vertrouwd met bedrijfsmiddelen, waaronder werkruimten, 
faciliteiten, computers, mobiele en vaste telefoons, andere apparatuur, 
vertrouwelijke informatie en alle bedrijfsfondsen die we beheren.

•  We respecteren, zorgen voor en gebruiken onze bedrijfsmiddelen op 
de juiste manier en werken hard om diefstal, vernietiging of misbruik te 
voorkomen.

•  We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de technologie 
van het bedrijf op de juiste manier te gebruiken en onze systemen te 
beveiligen tegen datalekken of andere cyberbeveiligingsincidenten. 
We houden onze laptops en andere apparaten te allen tijde veilig 
en melden verlies of diefstal ervan onmiddellijk, we delen onze 
wachtwoorden niet en we zijn voorzichtig bij het verbinden met 
onbekende wifi-netwerken of bij het downloaden van software of links 
in e-mails. U moet onmiddellijk elke vermoedelijke ongeautoriseerde 
toegang of schending van bedrijfssystemen of -netwerken aan IT 
melden.

•  We voeren bedrijfsapparatuur of andere -middelen legaal en op 
de juiste wijze af en stelen of misbruiken ons eigendom of onze 
technologie niet.
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3.4.2 Communicatie en sociale media

We communiceren duidelijke, correcte, actuele en gepaste informatie 
over onze bedrijven, maar alleen de Chairman, de Chief Executive 
Officer, de Chief Financial Officer, de Treasurer en de VP van marketing, 
communicatie, duurzaamheid zijn gemachtigd om namens ons bedrijf 
met het publiek te communiceren. Verzoeken om financiële of andere 
informatie over het bedrijf van de media, de financiële gemeenschap, 
aandeelhouders of het publiek moeten worden doorverwezen naar 
een of meer van deze geautoriseerde woordvoerders. Het is alle 
andere werknemers verboden om zonder voorafgaande toestemming 
te reageren op elk verzoek om informatie over Flex van de media, 
effectenanalisten, huidige of toekomstige investeerders of andere 
derde partijen. Dit betekent dat als we worden benaderd door een 
verslaggever of analist of wanneer we sociale media gebruiken, zoals 
blogs, sociale netwerksites, sites voor het delen van foto’s/video’s en 
chatrooms, we:

•  Geen informatie delen over ons bedrijf of onze klanten.

•  Goedkeuring krijgen van de teams voor sociale media van het bedrijf 
en bedrijfscommunicatie voordat we officiële informatie over ons bedrijf 
op een openbare locatie publiceren.

•  Onze bedrijfsmiddelen beschermen.

•  Voorafgaande toestemming verkrijgen van de Senior directeur 
bedrijfscommunicatie voordat journalisten of analisten een faciliteit 
mogen bezoeken.

•  Vertrouwelijke informatie beschermen.

U kunt het Beleid inzake sociale media vinden op de 
portal voor marketing en bedrijfscommunicatie en het 
Beleid inzake internetgebruik op de DMS-portal. Zie 
ook artikel 3.2.1 Vertrouwelijke informatie en artikel 3.6 
Voldoen aan effectenwetgeving van de Code.

3.5 We houden accurate boeken en  
dossiers bij.
•  We willen waarde creëren door superieure financiële resultaten te 

behalen. We moeten altijd eerlijke, accurate en volledige financiële 
informatie produceren, strikt algemeen aanvaarde boekhoudprincipes 
(“GAAP”) volgen en over gepaste interne controles en processen 
beschikken om ervoor te zorgen dat alle boekhoudkundige en 
financiële rapporten aan de toepasselijke regels voldoen en goed 
gedocumenteerd zijn.

•  We zijn ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat onze boeken en 
dossiers vrij zijn van valse of misleidende vermeldingen die betrekking 
hebben op onafhankelijke auditors en ervoor zorgen dat onze boeken 
en dossiers worden bewaard volgens de wettelijke vereisten en 
toepasselijke boekhoudnormen.

•  We houden geen geheime of niet-geregistreerde bedrijfsfondsen bij, 
voor welk doel dan ook.

•  We betalen alleen uit als er passende, volledige en accurate 
ondersteunende dossiers en goedkeuring aanwezig zijn.

Als u van mening bent dat er bedrijfsdossiers of verslagen van Flex 
zijn vervalst, onjuist zijn gewijzigd of vernietigd, neem dan onmiddellijk 
contact op met de juridische afdeling of gebruik een van onze andere 
meldingsmiddelen. Dit soort activiteiten wordt niet getolereerd. U kunt 

het Beleid inzake dossierbewaring 
van de onderneming vinden op de 
bedrijfsgegevensbeheer-portal.
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3.6 We houden ons aan alle effectenwetgeving.
•  Zoals bepaald door het management verstrekken we tijdige, volledige, 

eerlijke, accurate en begrijpelijke informatie aan het beleggende 
publiek in overeenstemming met de effectenwetgeving.

•  We volgen Regulation FD (regulering eerlijke openbaarmaking), die 
selectieve openbaarmaking van essentiële, niet-openbare informatie 
(bijvoorbeeld aan effectenbezitters of leden van de financiële 
analistengemeenschap) verbiedt.

•  Wij handelen met integriteit als het gaat om de effectenmarkten en 
hebben beleid inzake handel met voorkennis geïmplementeerd dat 
vereist:

-  U mag niet in effecten van Flex handelen terwijl u op de hoogte 
bent van essentiële niet-openbare informatie over Flex. Dit verbod 
geldt ook voor transacties in effecten van andere beursgenoteerde 
ondernemingen waarover u tijdens uw werk voor Flex essentiële, niet-
openbare informatie te weten bent gekomen. “Essentiële informatie” 
is breed gedefinieerd en omvat informatie die niet openbaar 
beschikbaar is gemaakt en die een redelijke belegger belangrijk zou 
vinden bij zijn beslissing om effecten te kopen, verkopen of behouden. 
Alle informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze de prijs van de effecten beïnvloedt, is essentieel. Essentiële 
informatie kan positief of negatief zijn. Het is niet mogelijk om alle 
categorieën van essentiële informatie te definiëren en in geval van 
twijfel moet u niet-openbare of vertrouwelijke informatie als essentieel 
behandelen en overleggen met de juridische afdeling voordat u een 
effectentransactie uitvoert.

-  U mag geen essentiële, niet-openbare informatie 
communiceren of “tippen” aan anderen die op 
basis van die informatie in effecten van Flex (of 
andere beursgenoteerde effecten) handelen. U 
mag op basis van die informatie niet een andere 
persoon voor u laten handelen in effecten van Flex 
(of andere beursgenoteerde effecten).

-  U mag zich niet bezighouden met 
derivatentransacties, zoals het verhandelen van een 
belang of positie met betrekking tot de toekomstige 
prijs van effecten van Flex, zoals een “put”, “call” 
of “short sale”, en zich niet bezighouden met 
afdekkingstransacties met de effecten van Flex of 
dergelijke effecten gebruiken als onderpand voor 
margerekeningen of leningen.

-  Als u in het bezit bent van essentiële, niet-openbare 
informatie wanneer u niet langer directeur, 
functionaris, medewerker, adviseur of contractant 
van het bedrijf bent, blijven deze vereisten van 
toepassing totdat die informatie openbaar is 
geworden of niet langer essentieel is.

Meer informatie is beschikbaar in het Beleid inzake 
handel met voorkennis op de juridsche DMS-portal of in 
overleg met de juridische afdeling.
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4.1 We hanteren verantwoorde verkoop- en 
marketingpraktijken.
We zijn verantwoordelijk en zorgen ervoor dat onze promotie-, verkoop- 
en marketingmaterialen waarheidsgetrouwe uitspraken bevatten over 
Flex, onze diensten en de producten die we maken.

4.2 We concurreren op een eerlijke manier op 
de markt.
•  Mededingings- en antitrustwetgeving is bedoeld om vrije, eerlijke 

concurrentie te bevorderen en te beschermen. We ondersteunen 
sterke concurrentie en tolereren geen oneerlijke handelspraktijken.

•  Onze directeuren, functionarissen en medewerkers handelen eerlijk met 
klanten, leveranciers, concurrenten en hun medewerkers. We behalen 
geen oneerlijke voordelen door manipulatie, verzwijging, misbruik van 
bevoorrechte informatie, onjuiste voorstelling van essentiële feiten of 
enige andere praktijk met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken.

•  Bij het verzamelen van informatie over de activiteiten van anderen, 
doen we dat op een manier die zowel legaal als ethisch is.

•  We werken niet samen met concurrenten en hoewel we lid kunnen 
worden van brancheorganisaties of van tijd tot tijd deelnemen aan 
benchmarking of andere soortgelijke activiteiten, kunnen we dit alleen 
doen met toestemming van de juridische afdeling. In het bijzonder 
mag u het volgende nooit met mensen buiten Flex bespreken zonder 
toestemming te verkrijgen van de juridische afdeling:

- Prijzen of prijsbeleid, verkoopvoorwaarden, kosten, marketing- of 
strategische plannen, productieniveaus

-  Bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie

-  Potentiële fusies en overnames, joint ventures of andere 
partnerschappen

-  Boycots

-  Toewijzingen van klanten, producten, diensten, verkopen, 
benodigdheden of gebieden

-  Exclusieve handelsovereenkomsten

-  Bepaalde beperkingen aan of bindende afspraken met leveranciers 
of klanten

-  Alle andere specifieke voorwaarden van overeenkomsten met 
leveranciers of klanten

Als u vragen hebt over het delen van onze informatie of over het gebruik 
van informatie over een van onze concurrenten, vraag dan advies aan 
de juridische afdeling. U kunt het Beleid inzake antitrust en mededinging 
vinden op de juridische DMS-portal.
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4.3 We beschermen informatie en 
eigendommen van derde partijen.
•  We beschermen de vertrouwelijke informatie die onze klanten en 

zakenpartners met ons delen en we delen deze informatie niet met 
iemand binnen of buiten het bedrijf die geen wettelijk of contractueel 
recht of legitieme zakelijke noodzaak heeft om daarover te beschikken.

•  We nemen proactieve stappen om de informatie en eigendommen 
van onze klanten, leveranciers en zakelijke partners te beschermen.

•  We gebruiken software die door andere bedrijven is gemaakt, maar 
maken geen ongeautoriseerde kopieën of verkopen de software niet 
en dragen deze niet over zonder toestemming onder toepasselijke 
licentieovereenkomsten. U mag verwachten dat Flex uw computers 
en andere apparaten kan inspecteren om te controleren of alleen 
goedgekeurde software met licentie is geïnstalleerd.

U kunt het Beleid inzake auteursrecht op software, het Beleid inzake 
eindgebruikers en het Beleid inzake internetgebruik van Flex vinden op de 
IT-portal. Zie artikel 3.6 Voldoen aan effectenwetgeving van de Code.
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4.4 We handelen met integriteit wanneer we 
zakendoen met overheden.
•  We handelen eerlijk en integer wanneer we samenwerken met 

overheden en voeren due dilligence uit op derde partijen die namens 
ons met overheden samenwerken.

•  We zorgen voor het voorbereiden en bijhouden van gegevens met 
betrekking tot overheidscontracten.

•  We leven de toepasselijke wet- en regelgeving na die van toepassing 
is op overheidscontracten en volgen de bepalingen en voorwaarden 
van alle contracten met overheidsinstanties. De juridische afdeling 
moet alle contracten met overheidsinstanties controleren en 
goedkeuren.

•  U mag niets van waarde aanbieden, beloven of geven aan 
een overheidsfunctionaris of aan een medewerker van een 
overheidsinstelling om op ongepaste wijze zaken veilig te stellen 
of zaken te doen of om een beslissing met betrekking tot Flex 
ongepast te beïnvloeden, en we gebruiken geen derde partij (zoals 
een consultant, agent of zakenpartner) om dit voor Flex te doen. 
Er bestaat strikte wetgeving die het verstrekken van geschenken, 
inclusief maaltijden, entertainment, transport en verblijf aan 
overheidsfunctionarissen en medewerkers reguleert. We bieden 
geen geschenken of iets van waarde aan overheidsfunctionarissen 
of -medewerkers of hun gezinsleden aan in verband met 
bedrijfsactiviteiten zonder de voorafgaande goedkeuring van de 
juridische afdeling.

Als u een aanvraag of verzoek van een overheidsinstantie ontvangt, 
moet u onmiddellijk contact opnemen met het juridische team 
van Flex om te bepalen hoe u moet reageren. Zie artikel 6.2 Geen 
steekpenningen of smeergeld, artikel 5.2 Aanbestedingspraktijken en 
artikel 3.3 Ontvangen van geschenken en zakelijke entertainment van 
de Code. U kunt het Beleid inzake anticorruptie vinden op de juridische 
DMS-portal.
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5.1 Wij doen zaken met verantwoordelijke 
leveranciers en zakenpartners.
•  We selecteren leveranciers op basis van hun kwalificaties en 

verdiensten.

•  We ontwikkelen sterke werkrelaties met leveranciers die superieure 
kwaliteit, uitstekende service en concurrerende prijzen leveren en de 
contractuele, wettelijke, privacy- en ethische bedrijfsnormen van ons 
bedrijf naleven.

•  We zijn medeoprichter en proactief lid van de Responsible Business 
Alliance (RBA) en eisen van onze leveranciers dat ze zich houden aan 
de RBA, inclusief onze beveiligingspraktijken in de toeleveringsketen.

•  We doen er alles aan om alleen materialen te kopen en te gebruiken 
van geschikte en op de juiste wijze geautoriseerde bronnen.

•  We controleren onze dienstverleners in de toeleveringsketen op 
naleving van beveiligings- en contractuele verplichtingen onder 
beveiligingsprogramma’s voor de toeleveringsketen.

Als u vermoedt dat een leverancier handelt op een manier die niet 
in overeenstemming is met deze verwachtingen, neem dan contact 
op met de Ethiek-hotline of gebruik een van onze meldingsbronnen in 
artikel 1.2 van de Code om uw zorgen te uiten.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/17667/index.html


5.2 We hanteren eerlijke inkooppraktijken.
•  Flex creëert waarde voor klanten door competente en snelle 

productontwikkeling, hoge productiviteit, hoge kwaliteit, flexibiliteit en 
kostenconcurrentie.

•  De deals van Flex met onze klanten, leveranciers en zakenpartners zijn 
gebaseerd op goed zakelijk inzicht en eerlijke handelspraktijken.

•  We gebruiken een concurrerend biedproces dat eerlijk en transparant 
is en hanteren inkooppraktijken die consistent zijn met ons wereldwijde 
inkoopbeleid en passende beleidslijnen van de locatie.

•  Bij het uitvoeren van inkoopactiviteiten bieden wij geen 
steekpenningen, smeergeld of iets van waarde, zoals geschenken of 
entertainment, aan een leverancier, klant of zakenpartner aan om 
de acties of beslissingen van de ontvanger op ongepaste wijze te 
beheersen.

Als u vermoedt dat een leverancier is geselecteerd op een manier die 
niet in overeenstemming is met de inkooppraktijken of het beleid van ons 
bedrijf of als u vermoedt dat er sprake is van ongepaste vriendjespolitiek 
bij het selectieproces van verkopers, moet u contact opnemen met de 
Ethiek-hotline of een van onze meldingsbronnen die te vinden zijn in artikel 
1.2 van de Code om uw zorgen te uiten.

U kunt de Gids voor aankooppraktijken, Beleid inzake leveranciersselectie 
en -beheer, Wereldwijd proces voor schroot- en afvalbeheer en het 
Beleid inzake wereldwijde inkoop- en toeleveringsketen vinden op de 
wereldwijde portal voor inkoop en toeleveringsketen. Zie ook artikel 
6.2 Geen steekpenningen of smeergeld en artikel 3.3 Ontvangen van 
geschenken en zakelijke entertainment van de Code.
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Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming handelen we op 
verantwoorde wijze, voeren we activiteiten veilig uit en bereiden we 
ons voor op noodsituaties die zich kunnen voordoen. We geven ook iets 
terug aan de gemeenschap door ondersteuning en samenwerking met 
educatieve, civiele en liefdadigheidsorganisaties.

6.1 We zetten ons in om het milieu te 
beschermen.
•  Flex gebruikt een robuuste milieustrategie om ervoor te zorgen dat we 

ons richten op het produceren van milieuvriendelijke producten met 
behulp van milieuvriendelijke productieprocessen en leveranciers.

•  We volgen alle toepasselijke milieuwetgeving en -voorschriften om 
het milieu te beschermen, energie en natuurlijke hulpbronnen te 
besparen en vervuiling te voorkomen door het toepassen van gepaste 
beheermethoden en technologie.

•  We voldoen aan internationale en lokale wettelijke vereisten met 
betrekking tot het gebruik, de opslag, de afvoer en de verwijdering 
van gevaarlijke materialen die worden gebruikt tijdens onze 
productieprocessen.

•  We voldoen aan de internationale voorschriften voor gevaarlijke 
stoffen in producten, materialen en componenten waarvoor wij 
verantwoordelijk zijn.

•  We houden toezicht op onze naleving van deze wetgeving om 
onze status als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming te 
behouden in alle gemeenschappen waarin we wereldwijd actief zijn. 
Daarnaast beoordelen we onze werkwijzen en procedures regelmatig 
om veranderende omstandigheden aan te pakken en onze prestaties 
voortdurend te verbeteren.

•  U kunt het duurzaamheidsrapport van Flex vinden op de 
Wereldburgerschap-portal.
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•  We bieden geen steekpenningen, smeergeld of iets van waarde, 
waaronder geschenken of entertainment, aan een leverancier, klant 
of zakenpartner aan om de acties of beslissingen van de ontvanger 
op ongepaste wijze te sturen; en we maken geen gebruik van de 
tussenkomst van derde partijen (zoals een agent, consultant, distributeur 
of zakenpartner) om dit voor Flex te doen.

Een “steekpenning” is alles van waarde, inclusief contanten, geschenken, 
entertainment of zakelijke attenties die worden gegeven met de 
bedoeling om de acties of beslissingen van een ander op ongepaste 
wijze te beïnvloeden of om een zakelijk voordeel te verkrijgen.

“Smeergeld” is de betaling van geld of iets van waarde als een beloning 
voor het toekennen van zaken of het geven van een ongepast zakelijk 
voordeel.

U kunt het Beleid inzake anticorruptie vinden op de juridische DMS-portal. 
Zie ook artikel 3.3 Geschenken en zakelijke entertainment ontvangen, 
artikel 4.4 Zakendoen met regeringen en artikel 5.2 Inkooppraktijken van 
de Code.

6.2 We bieden niemand steekpenningen of 
smeergeld aan.
•  We verbieden steekpenningen, smeergeld en ongepaste betalingen in 

welke vorm dan ook en aan wie dan ook.

•  We houden ons aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA), de Britse Bribery Act 2010 en de toepasselijke anti-omkopings- 
en anticorruptiewetgeving in de landen waarin we zakendoen.

•  U mag niets, van welke waarde dan ook (zoals contanten of 
equivalenten hiervan of niet-zakenreizen) aanbieden, beloven of 
geven aan iemand, inclusief aan overheidsfunctionarissen, om op 
ongepaste wijze zaken veilig te stellen of zaken te doen, of om een 
beslissing met betrekking tot Flex ongepast te beïnvloeden; en u 
mag geen derde partij (zoals een consultant, agent of zakenpartner) 
gebruiken om dit namens Flex te doen.

•  We bieden redelijke geschenken en entertainment per sector en 
specifieke landenpraktijken, maar we bieden dergelijke geschenken 
of entertainment niet aan als ze op enigerlei wijze de persoon die 
ze ontvangt, verplichten of lijken te verplichten tot iets. U mag geen 
geschenken aanbieden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving 
of het beleid van het ontvangende bedrijf.

•  U mag geen entertainment aanbieden dat het bedrijf in verlegenheid 
kan brengen, inclusief entertainment dat vernederend of uitbuitend 
van aard is.

•  We eisen van alle derde partijen die door Flex worden ingeschakeld 
om te voldoen aan alle toepasselijke anticorruptiewetgeving en de 
integriteitsnormen van het bedrijf.

•  U mag geen zakelijke beslissingen nemen met een leverancier, 
verkoper, klant of andere zakenpartner op basis van enig persoonlijk 
voordeel dat u wordt aangeboden of dat u wordt gegeven, direct of 
indirect.

•  We vragen, eisen of accepteren geen steekpenningen of smeergeld.
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6.3 We houden ons niet bezig met het 
witwassen van geld of aan terrorisme 
gerelateerde activiteiten.
We vermijden het gebruik van middelen van Flex met als doel het 
witwassen van geld, wat een poging is om de opbrengsten van een 
misdrijf te verbergen om de opbrengst passend of rechtmatig te laten 
lijken. Hiertoe accepteren wij geen betaling van een entiteit die geen partij 
is bij de transactie die wettelijk is toegestaan om een betaling uit te voeren.

We gebruiken geen middelen van Flex om terrorisme of aan terrorisme 
gerelateerde activiteiten te ondersteunen.

6.4 We verkrijgen goedkeuring voor het 
doen van donaties voor liefdadigheid of 
politieke bijdragen of het deelnemen aan 
lobbyactiviteiten namens Flex.
•  U mag geen fondsen van Flex gebruiken voor politieke bijdragen 

van welke aard dan ook aan politieke kandidaten of personen 
die overheidsfuncties bekleden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming. “Politieke bijdragen” omvatten directe en indirecte 
betalingen, leningen, voorschotten, stortingen of geschenken van geld 
of diensten. Het omvat ook abonnementen, lidmaatschappen, tickets, 
de aankoop van advertentieruimte, betaling van onkosten of een 
vergoeding van medewerkers voor een politieke organisatie, kandidaat 
of ambtenaar.

•  U kunt elke politieke bijdrage van uw keuze doen met uw eigen geld  
en tijd.

•  We verkrijgen voorafgaande goedkeuring van de juridische afdeling 
voordat we namens het bedrijf lobbyactiviteiten uitvoeren.

6.5 We houden ons aan wetgeving die de 
internationale handel reguleert.

6.5.1 Import en export

•  Als importeur beschrijven en classificeren we goederen accuraat 
en vermelden we hun waarde en land van oorsprong. We volgen 
ook lokale wet- en regelgeving van douanediensten en andere 
overheidsinstellingen.

•  Als exporteur volgen we de wetgeving van het land van waaruit we 
onze afgewerkte producten, componenten of technologie verzenden, 
evenals de exportwetgeving van de Verenigde Staten, ongeacht het 
land van verzending.

6.5.2 Boycots en beperkte landen

•  We doen geen zaken met verboden landen of personen en we werken 
ook op geen enkele manier mee met niet-officiële buitenlandse 
boycots van landen.

U vindt meer informatie over wereldwijde handelsnaleving op de 
Wereldwijde handelsportal.
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Consequenties van het niet naleven

Ieder van ons wordt elke dag geconfronteerd met uitdagingen en moeilijke beslissingen. Ieder van ons is 
verantwoordelijk voor het nemen van de juiste beslissingen en om Flex te helpen zijn belofte na te komen 
om integer en eerlijk te handelen. Van alle directeuren, functionarissen en medewerkers van Flex wordt 
verwacht dat ze de Code voor zakelijk gedrag en ethiek naleven en meewerken bij interne onderzoeken naar 
vermoedelijke overtredingen. Overtredingen kunnen leiden tot consequenties voor Flex en zijn directeuren, 
functionarissen en medewerkers, waaronder:

• Verlies van omzet, concurrentievoordeel en banen.

• Disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband of een andere relatie met het 
bedrijf, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de beleidslijnen van het bedrijf.

• Verwijzing naar wetshandhaving en alle andere passende corrigerende maatregelen.

• Consequenties kunnen van toepassing zijn op iedereen die zich schuldig maakt aan wangedrag en op elke 
medewerker die het wangedrag autoriseert, geen redelijke maatregelen neemt om bekend wangedrag te 
voorkomen of represailles tegen iemand onderneemt die te goeder trouw een mogelijke overtreding van 
onze Code of beleidslijnen meldt.

U kunt het Beleid inzake corrigerende maatregelen, disciplinaire maatregelen en gedrag vinden onder 
“HR-beleidslijnen en richtlijnen” op de Human Resources-portal.

Flex raadt zijn medewerkers ten sterkste aan vermoede overtredingen van het bedrijfsbeleid te melden 
via de meldingsbronnen die in deze Code worden beschreven. Als u informatie ontvangt of reden hebt 
om aan te nemen dat Flex, een directeur, functionaris of medewerker, of een persoon die namens Flex 
handelt de Code voor zakelijk gedrag en ethiek of de wet heeft overtreden, moet u dit onmiddellijk 
melden via de in artikel 1.2 beschreven meldingsbronnen. Zoals hierboven vermeld, kan het nalaten 
hiervan ernstige consequenties voor u hebben.
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Bij Flex is alles wat we doen gebaseerd op een 
cultuur van ethiek, integriteit en superieure 
prestaties. Onze Code voor zakelijk gedrag en 
ethiek is onze richtlijn om ons te helpen om altijd 
en overal waar we actief zijn het juiste te doen.




