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Mededeling van de CEO
Bij KLA zijn we trots op hoe we ons werk doen en op de hoge normen en waarden 

die we in de praktijk brengen. 

Onze normen en waarden - blijk geven van doorzettingsvermogen, streven om 

beter te worden, eerlijk, openhartig en consistent zijn, goed presterende teams 

samenstellen en onmisbaar zijn voor onze klanten - dienen als basis voor hoe we 

zaken doen en vertrouwen opbouwen bij onze klanten, partners, aandeelhouders 

en collega's.

Bij elke interactie vertegenwoordigen we allemaal KLA, en onze acties zeggen 

veel over wie we zijn. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om onze 

zakelijke gedragscode te handhaven bij alles wat we doen. Als we verantwoord en 

ethisch handelen, beschermen we zowel de reputatie van KLA als die van onszelf. 

Dat houdt ook in dat u het meldt als u vermoedt dat iets ons in gevaar brengt of 

iets waarmee het beleid of de wet wordt overtreden.  

Het omvat ook een verbod op represailles tegen iedereen die te goeder trouw 

een probleem meldt.

Door onze normen en waarden te omarmen en ons te verbinden aan het 

handhaven van de hoogste standaarden, blijven we de reputatie van KLA over 

de hele wereld versterken en positioneren we onszelf als de toonaangevende 

onderneming waarmee anderen vandaag en in de toekomst willen samenwerken.

Rick Wallace
Directeur en Chief Executive Officer
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Inleiding

Eerlijkheid en integriteit:
normen en waarden van KLA 
in de praktijk
Als bedrijf streven we ernaar altijd te handelen in overeenstemming 

met alle toepasselijke normen en waarden, en wet- en regelgeving. 

Ook al kunnen wetten en gebruiken per land verschillen, en zullen 

er in elke zakelijke omgeving andere ethische normen gelden, de 

grondbeginselen van de eerlijkheid en integriteit vormen de hoeksteen van 

de normen en waarden van KLA in de praktijk. Door onszelf en elkaar aan 

een hogere standaard te houden, kunnen we onze normen en waarden 

in de praktijk brengen door vragen te stellen, advies te vragen, vermoede 

schendingen te melden en onze zorgen te uiten wanneer dat onze plicht is.

Wij nemen alle toepasselijke wet- en 
regelgeving in acht en dragen eerlijkheid 
en integriteit overal in de wereldwijde 
bedrijfsomgeving hoog in het vaandel.
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Onze gedragscode

1.  ONZE WERKPLEK
Creëer een diverse omgeving waar een eerlijk personeelsbeleid geldt voor 

alle leden van de KLA-gemeenschap.

2.  ONZE RELATIES
Wees eerlijk, oprecht en consistent in al uw KLA-gerelateerde activiteiten 

en relaties.

3.  ONS RENTMEERSTERSCHAP
Stel ons concurrentievoordeel veilig door de intellectuele eigendom en 

vertrouwelijke informatie van KLA te beschermen.

4.  ONZE BETROKKENHEID
Zorg dat u de wet- en regelgeving en het KLA-beleid begrijpt en in acht neemt 

en meld vermoedelijke problemen van niet-naleving. 

5.  ONZE STEM
Creëer een cultuur waarin integriteit en ethisch handelen door ons allen 

worden uitgedragen.

Alles wat we doen, elke interactie die we hebben, 
elk product dat we maken, elke dienst die we 
verlenen, elke afspraak die we maken vormt een 
afspiegeling van onze normen en waarden in de 
praktijk.
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De gedragscode inzake normen en waarden in de praktijk van KLA is van 

toepassing op alle werknemers, functionarissen en directeuren van KLA 

Corporation en haar dochterondernemingen wereldwijd. Ieder van ons 

wordt gevraagd te erkennen dat we ons bewust zijn van en begrijpen dat we 

het beleid in de gedragscode moeten volgen. Onze verklaring houdt tevens 

in dat we vragen, zorgen of mogelijke schendingen van de wet of het beleid 

aankaarten bij onze manager, werknemersafgevaardigde/-vertegenwoordiger, 

voor zover aanwezig, of via het EthicsPoint-portal van KLA of een ander 

meldingskanaal van KLA. Ten slotte houdt uw verklaring in dat u, wanneer 

dit van u wordt gevraagd, meewerkt aan interne of externe onderzoeken 

van KLA naar mogelijke schendingen van wetten of KLA-beleid.

Onze betrokkenheid

Ons gezamenlijke streven om de lat voor 
onszelf hoog te leggen – door ons aan 
bepaalde normen en waarden te houden die 
ons onderscheiden van de rest en waarmee 
we vertrouwen kweken bij onze klanten, 
partners, aandeelhouders en collega's – 
dat definieert ons echt als bedrijf en als 
eensgezind team.
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Van onze managers wordt verwacht dat ze een ethische cultuur 

creëren waarin naleving van wettelijke en beleidsregels normaal is, 

en een atmosfeer scheppen waarin werknemers worden aangemoedigd 

en zich op hun gemak voelen om integriteitsproblemen aan de orde te 

stellen. KLA verbiedt elke vorm van represailles. Managers moeten het 

goede voorbeeld geven en erop toezien dat onze normen en waarden, 

en goede naam niet in gevaar worden gebracht.

Speciale verplichtingen 
voor managers

Bij KLA beschouwen we het als een voorrecht 
om zij aan zij te kunnen werken met een zeer 
diverse groep briljante mensen: individuen 
die dagelijks onze kernwaarden omarmen 
en uitdragen.
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Om de normen en waarden van KLA in de praktijk te brengen, moeten we allen de 

wet- en regelgeving en het beleid begrijpen die van toepassing zijn op KLA-activiteiten. 

Het volgende beleid inzake normen en waarden in de praktijk is over het algemeen 

gebaseerd op overheidswetten en -regelgeving. We moeten deze regels begrijpen 

en vragen stellen wanneer we twijfelen over hoe we moeten handelen.

KLA heeft een aantal beleidsregels die van toepassing zijn op onze activiteiten. 

U vindt dit beleid in het portal voor het beleid inzake normen en waarden in de 

praktijk. Dit beleid is aan verandering onderhevig; raadpleeg het portal regelmatig.

Het beleid kan niet elke denkbare situatie omvatten die zich eventueel kan voordoen. 

 Als u stuit op een situatie die niet onder een beleidsregel valt, stelt u zichzelf dan de 

volgende drie vragen:

1. Handel ik in overeenstemming met de normen en waarden van KLA?

2. Handel ik legaal en ethisch?

3. Hoe zouden anderen binnen KLA en erbuiten mijn handelen opvatten?

Als u een van de eerste twee vragen met Nee moet beantwoorden of als u twijfelt over 

de derde vraag, vraag dan voordat u verder gaat een aangewezen persoon (uw manager, 

de afdeling Human Resources of de Legal and Compliance Organization) om advies.

Beleid inzake normen en 
waarden in de praktijk

Onze hoge standaarden die we met betrekking 
tot de zakelijke gedragsregels aan de dag 
leggen, staan aan de basis van onze normen en 
waarden in de praktijk. Deze definiëren ons echt 
als organisatie, en fungeren als wegwijzer voor 
de manier waarop we ons werk en onze relaties 
moeten benaderen.
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Werknemers en managers die de letter of geest van de normen 

en waarden van KLA in de praktijk, het KLA-beleid of de wet- en 

regelgeving schenden, worden onderworpen aan disciplinaire 

maatregelen waaronder in het uiterste geval beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst.

Sancties op overtredingen

Met uw persoonlijke toewijding en 
verantwoordelijkheidsgevoel kunnen wij de 
goede naam van KLA overal ter wereld hoog 
blijven houden en ons ervan verzekeren dat 
er te allen tijde ethisch wordt gehandeld.
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1. Een prettige werkomgeving

Elk van ons zou een respectvolle en veilige 
werkomgeving moeten bevorderen.
Van ons wordt vereist dat we een werkomgeving creëren die een afspiegeling vormt 
van de kernwaarden van KLA:

Discriminatie, pesten en intimidatie
Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat ongeoorloofde 
discriminatie, pesten en intimidatie niet worden getolereerd in onze werkomgeving of 
deel uitmaken van werknemergerelateerde beslissingen. Ongeoorloofde discriminatie 
is verboden tijdens alle aspecten van het werk.

Neem contact uw Human Resources Business Partner de Legal and Compliance 
Organization, of op met een werknemersvertegenwoordiger/-afgevaardigde, voor 
vragen over discriminatie, pesten of intimidatie. 

Veiligheid op de werkplek
KLA streeft ernaar een veilige, schone omgeving te bieden, zodat iedereen kan 
efficiënt en productief kan werken. De veiligheid van werknemers heeft de hoogste 
prioriteit en het Environmental, Health & Safety (EH&S) Team van KLA werkt er hard 
aan om de gezondheid en veiligheid van ons personeel te beschermen door te zorgen 
voor adequate training en beschermende maatregelen. Elk van ons is verplicht het 
veiligheidsbeleid van KLA te bevorderen en te ondersteunen. 

Als u een onveilige situatie ziet of er kennis van neemt, meld dat dan aan uw manager 
ter plekke of doe een melding in het EthicsPoint-portal van KLA.  

Geweld op de werkplek
Om een veilige werkomgeving te behouden, tolereert KLA geen enkele vorm van 
bedreiging, expliciet of impliciet, bedreigend gedrag, stalken of geweld. We nemen alle 
meldingen van bedreigend gedrag of geweld serieus en zullen passende maatregelen 
nemen. Neem in geval van nood contact op met Corporate Security. 

• Doorzettingsvermogen
• Streven naar beter
• Onmisbaar voor onze klanten

• Sterk presterende teams
• Eerlijk, oprecht en consistent

KLA legt een hogere verplichting 
op dan de wet voorschrijft.

Vraag:  

Een van mijn collega's stuurt ons team 

regelmatig moppen. Deze hebben vaak 

een seksuele ondertoon, wat ik en elke 

andere leden team onprettig vinden. 

Wat moet ik doen?

Antwoord:  

Vraag diegene op te houden met het 

sturen van deze e-mails en meld de zaak 

bij een werknemersvertegenwoordiger/-

afgevaardigde, uw HR-afdeling of de 

Legal and Compliance Organization. 

Het sturen van moppen met een 

racistische, seksuele of aanstootgevende 

lading is een vorm van intimidatie en 

wordt niet getolereerd. 

Voorbeeld

KLA Confidential  l  Need-Know Only

kla.ethicspoint.com


VALUES IN ACTION Standards of Business Conduct  
Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020 KLA Corporation. All Rights Reserved.

12

Talent: Een divers KLA-personeelsbestand  
aantrekken, ontwikkelen en inspireren
Onze talentinitiatieven zijn gericht op het aantrekken, ontwikkelen en inspireren 
van ons wereldwijde personeelsbestand. We doen ons best om toptalent aan te 
stellen en werven overal ter wereld niet alleen eersteklas, ervaren kandidaten aan, 
maar ook veelbelovende recent afgestudeerden, met uiteenlopende achtergronden, 
eigenschappen en perspectieven, zodat we de talenten en ervaringen van een zo 
divers mogelijk internationaal personeelsbestand kunnen inzetten. Ook bieden we 
loopbaanontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers door middel van veelzijdige 
en breed opgezette programma's, waarbij we onder andere verticale en horizontale 
carrièremogelijkheden bieden binnen het bedrijf. Dit programma motiveert niet 
alleen werknemers door hen de kans te geven om van tijd tot tijd nieuwe rollen aan 
te nemen en leerervaringen op te doen, maar voorziet KLA ook van een rijk gevarieerd 
personeelsbestand met een zeer ruime ervaring op allerlei terreinen binnen het 
bedrijf. Het is onze overtuiging dat dit programma de kennis plus de tevredenheid 
over het werk onder werknemers vergroot, terwijl er een nauwere samenwerking 
met collega's in de diverse functiegroepen in het bedrijf mogelijk wordt gemaakt.

Privacy en vertrouwelijkheid
Veel landen hebben privacywetten die passende verzameling en gebruik van 
persoonsgegevens met betrekking tot een identificeerbare persoon regelen. 
KLA streeft ernaar om de redelijke privacybelangen te beschermen van iedereen 
met wie we zaken doen, inclusief onze klanten, leveranciers en werknemers, en zal 
persoonlijke gegevens die we verzamelen gebruiken, onderhouden en overdragen in 
overeenstemming met de toepasselijke internationale gegevensprivacywetgeving en 
het bedrijfsbeleid. Werknemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens van 
anderen moeten onbevoegd gebruik of het onbevoegd verzenden van deze informatie 
voorkomen en de informatie alleen bekijken voor zover dit nodig is voor de uitoefening 
van hun functie. Als u zich afvraagt of het overdragen van bepaalde persoonsgegevens 
wettelijk geoorloofd is, neemt u contact op met de Legal and Compliance Organization 
via privacy@kla.com.

Heldere en professionele communicatie
We waarderen heldere, nauwkeurige, respectvolle en professionele communicatie in 
al onze zakelijke interacties. Dubbelzinnige en onprofessionele communicatie, in welke 
vorm dan ook (e-mail, sms-berichten, chatberichten, presentaties, socialemedia-apps,  
voicemails enz.) kan KLA en haar reputatie schaden. Wees voorzichtig bij het 
communiceren met anderen. 

Werknemers die toegang tot 
persoonsgegevens hebben, zijn 
verplicht tot geheimhouding.

Vraag:  

Een van mijn ondergeschikten heeft 

onlangs een grote operatie ondergaan 

en is voor langere duur met ziekteverlof. 

Een paar van haar collega's hebben 

haar persoonlijke e-mailadres en haar 

huisadres gevraagd om haar een 

beterschapswens te kunnen sturen, 

aangezien haar zakelijke e-mail tijdens 

haar verlof op inactief is gezet. Als 

haar manager heb ik toegang tot deze 

informatie. Mag ik die met anderen delen? 

Antwoord: 

Nee, persoonsgegevens waartoe u als 

manager toegang hebt, mag u niet delen 

met anderen. Conform de privacyregels 

mag u zelfs de aard van de reden voor 

het ziekteverlof niet met anderen delen, 

ook niet als zij dit u zelf heeft verteld.

Voorbeeld

1. Een prettige werkomgeving
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2. Belangenconflicten
Voorkom altijd belangenconflicten.
Met ons devies van eerlijkheid, oprechtheid en consistentie scheppen we een helder 
ethisch precedent en voorkomen we situaties die in strijd zijn of lijken te zijn met de 
belangen van KLA. Een belangenconflict doet zich voor wanneer uw persoonlijke of 
privébelangen zouden kunnen botsen, botsen of lijken te botsen met uw plichten en 
verantwoordelijkheden ten opzichte van KLA. Onze zakelijke beslissingen namens KLA 
moeten worden gestuurd door een gezond en objectief oordeel, vrij van de invloed 
van persoonlijke of privébelangen. Ieder van ons heeft de plicht om situaties met 
belangenconflicten bekend te maken en op te lossen. 

Wat zijn mogelijke belangenconflicten?

We hebben een 
verantwoordelijkheid om 
situaties te vermijden waarbij 
uw persoonlijke belangen botsen 
met de belangen van KLA.

Vraag:  

Ik ben onderhoudsmonteur en zou graag 

tijdens mijn betaald verlof een parttime 

betrekking aannemen om ondersteuning 

te bieden voor KLA-instrumenten bij een 

externe partij. Mag dat?

Antwoord:  

Nee. U mag niet direct of indirect 

concurreren met KLA. 

Voorbeeld

Forse investeringen
Een flinke investering (direct of indirect) hebben gedaan in een concurrent, 
leverancier, klant, distributeur of ander bedrijf dat zaken doet met KLA.

Andere baan/dienstverlening
In dienst zijn bij, diensten verlenen aan of als vertegenwoordiger optreden voor een 
ander bedrijf of andere instelling met de mogelijkheid te concurreren met KLA.

Geschenken/entertainment/zaken van waarde
Het (direct of indirect) aannemen van iets van waarde van een concurrent, leverancier, 
klant, distributeur of vergelijkbaar bedrijf, met name waar het geschenk (schijnbaar) 
bedoeld is om ongeoorloofde invloed uit te oefenen op een zakelijke beslissing of relatie.

Concurrentie met KLA
Concurreren met KLA door het leveren van diensten, het kopen of verkopen van 
eigendommen of het weghouden bij KLA van zakelijke kansen waar KLA mogelijk 
belangstelling voor zou kunnen hebben.

Gebruik van eigendommen van KLA
Het gebruik van geld, faciliteiten, knowhow of personeel van KLA voor andere zakelijke 
of persoonlijke ondernemingen.

Wat u moet doen 
Maak de kwestie bekend in de tool voor belangenconflicten van KLA, zodat het bedrijf kan bepalen of een activiteit voor KLA een 
feitelijk, potentieel of vermeend belangenconflict creëert, of geen bezorgdheid om een conflict creëert. Volg in het geval van het 
aanbieden of ontvangen van geschenken, maaltijden, entertainment en reizen (GMER) het GMER-beleid van KLA voor derden.
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3. Externe directeurschappen

Zorg dat u altijd goedkeuring 
verkrijgt voordat u een 
directeurschap bij een ander 
bedrijf aanvaardt.

Vraag:  

Ik ben gevraagd plaats te nemen in 

de raad van bestuur voor een bedrijf 

met een winstoogmerk. Wat moet ik 

doen voordat ik het directeurschap 

kan aanvaarden?

Antwoord:  

Neem voordat u het directeurschap 

aanvaardt, het beleid inzake het 

plaatsnemen in het bestuur van andere 

bedrijven/organisaties van KLA door 

en verkrijg de benodigde schriftelijke 

toestemming.

Voorbeeld

Aanvaard geen externe directeurschappen 
zonder de benodigde goedkeuringen.
We begrijpen dat de knappe koppen bij KLA erg in trek zijn bij andere organisaties voor 
het vervullen van directeursfuncties. Over het algemeen wordt hiervoor toestemming 
gegeven zolang het directeurschap niet in strijd komt met de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van de betrokkene jegens KLA.

Volgens het beleid van KLA moet u schriftelijk toestemming verkrijgen voordat u 
een directeursfunctie aanvaardt bij de meeste soorten bedrijven en organisaties, 
waaronder:

• Bedrijven met een winstoogmerk

• Sectororganisaties

• Investeringsmaatschappijen in de KLA-portefeuille

Wat u moet doen
Lees en volg het beleid inzake het plaatsnemen in het bestuur van andere bedrijven/
organisaties van KLA en dien alle eventueel vereiste aanvraagformulieren voor 
goedkeuring in bij de aangewezen persoon.

Bijzondere vereisten voor directieleden
Directieleden die een functie overwegen in de raad van bestuur van een naamloze 
vennootschap, moeten de goedkeuring verkrijgen van de onafhankelijke leden van 
de raad van bestuur van KLA. Als u vragen hebt over externe directeurschappen, 
neem dan contact op met de Human Resources-afdeling of de Legal and Compliance 
Organization.
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4. Zakelijke kansen

Zakelijke kansen en voordelen gaan altijd 
eerst naar KLA.
In overeenstemming met ons gezamenlijke streven naar eerlijkheid en oprechtheid 
moeten wij allen een ethische grens in acht nemen waar het betreft het gebruik van 
informatie over zakelijke kansen en voordelen voor KLA en andere bedrijfsbelangen, 
die voor persoonlijk gewin kunnen worden ingezet.

Een voorbeeld hiervan is de verwerving van een belang in technologie, producten of 
intellectuele eigendom waarin KLA-Tencor mogelijk is geïnteresseerd.

Wat u moet doen
Als u twijfelt over een bepaalde situatie of zich afvraagt of KLA geïnteresseerd is in het 
najagen van een bepaalde zakelijke kans, maakt u de kwestie bekend in de tool voor 
belangenconflicten van KLA en werkt u met uw manager, de Legal and Compliance 
Organization en HR aan een oplossing voor de kwestie.

Extra verplichting voor managers 
en directeuren van KLA
Op managers en directeuren van KLA rust de extra verplichting dat zij geen zakelijke 
kansen of voordelen waarvoor KLA mogelijk belangstelling heeft voor zichzelf mogen 
nemen, ook niet als hun kennis van de zakelijke kans of het voordeel onafhankelijk 
van hun relatie met KLA was verkregen.

Maak nooit gebruik van zakelijke 
kansen of voordelen van KLA voor 
persoonlijk gewin.

Vraag: 

Mijn vriend, die ook bij KLA werkt 

op de financiële afdeling, vertelde mij 

onlangs over een interessante zakelijke 

investeringsmogelijkheid met betrekking 

tot technologie van KLA. Wij zouden 

graag hierin investeren. Wat moeten 

we doen?

Antwoord:  

U mag nooit een zakelijke kans die 

toebehoort aan KLA voor uzelf grijpen. 

Informeer u bij de Legal and Compliance 

Organization voordat u stappen 

onderneemt.

Voorbeeld
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5.  Beleid inzake geschenken, maaltijden,
entertainment en reizen (GMER)

Verzeker u ervan dat het aanbieden en 
ontvangen van GMER is goedgekeurd
De promotie van de producten en diensten van KLA en het opbouwen van zakelijke 
relaties in een concurrerende markt zijn fundamenteel voor het succes van KLA. 
Hierbij kan het gaan om uitwisseling van GMER tussen werknemers van KLA en 
externe partijen. Bij de uitwisseling van GMER zorgen we ervoor dat we de integriteit 
en reputatie van KLA niet in gevaar brengen door belangenconflicten te creëren of 
de wet te overtreden. We wisselen nooit GMER uit in een poging om een beslissing 
of uitkomst te beïnvloeden of de schijn hiervan te wekken. Enkele algemene richtlijnen 
staan hieronder; raadpleeg het beleid inzake geschenken, maaltijden, entertainment 
en reizen van KLA voor derden voor specifieke vereisten en goedkeuringsdrempels. 

GMER ontvangen
JA Gebruikelijke zakelijke gunsten – zoals af en toe een niet te dure zakenlunch of een 
niet-geldelijk cadeautje van geringe waarde – van klanten, leveranciers, contractanten 
en anderen met wie we zaken doen, zijn acceptabel.
NEE Het vragen om of aannemen van zaken van waarde die de zakenrelatie tussen 
KLA en een derde beïnvloeden, of die de schijn van beïnvloeding wekken, zijn niet 
acceptabel.

Geschenken, entertainment of 
betalingen aan commerciële 
partijen kunnen ook een 
risico inhouden; denk hieraan 
bij uw zakelijke transacties.

Vraag:  

Een leverancier van KLA heeft mijn team 

uitgenodigd voor een sportevenement. 

De tickets zouden minstens 150 USD 

per stuk bedragen en voor eten en 

drinken wordt ook gezorgd. De totale 

waarde van het hele uitje komt op meer 

dan 10.000 USD. Kan ik dit geschenk 

aannemen?

Antwoord:  

Sociale evenementen met klanten 

en leveranciers kunnen waardevolle 

gelegenheden zijn om het groepsgevoel 

te versterken, maar u mag uw zakelijke 

oordeel niet laten beïnvloeden door 

dergelijke geschenken. Dit aanbod 

kunt u niet aannemen, tenzij u het 

eerst bespreekt met en toestemming 

verkrijgt van uw manager.

Voorbeeld

Wat u moet doen 
• Zorg dat u bekend bent met het beleid en de drempels voor voorafgaande goedkeuring in het GMER-beleid van KLA.
• Als in uw situatie goedkeuring vooraf is vereist, zorg er dan voor dat u deze krijgt voordat u GMER uitwisselt.
•  Als u vragen hebt, neemt u contact op met uw manager, Local Controller/Regional Finance Head of de Legal & Compliance

Organization via corporate.compliance@kla.com.

GMER aanbieden 
(Zie hoofdstuk 6 voor de regels met betrekking tot overheidsambtenaren)

Geschenken aanbieden
Bescheiden geschenken die volgens lokale gewoonten en wetten gebruikelijke gunsten zijn, 
zijn toegestaan wanneer deze verband houden met het bevorderen van de zakelijke relatie 
van het bedrijf. Raadpleeg het GMER-beleid van KLA voor specifieke drempels waarvoor 
voorafgaande goedkeuring vereist is. Geschenken mogen nooit in de vorm van contant 
geld worden gedaan; equivalenten daarvan (zoals cadeaubonnen) vereisen voorafgaande 
goedkeuring van Legal.

Maaltijden, entertainment en reizen aanbieden
Evenzo is het betalen voor redelijke maaltijden, entertainment of reizen van een externe 
partij acceptabel als dergelijke uitgaven verband houden met de promotie, demonstratie 
of uitleg van producten of diensten van KLA, of in verband met de uitvoering of prestaties 
van een contract. Raadpleeg het GMER-beleid van KLA voor specifieke drempels waarvoor 
voorafgaande goedkeuring vereist is. 
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6. Wetten inzake omkoping en corruptie
KLA verbiedt absoluut alle vormen van 
omkoping of andere illegale betalingen.
Het beleid van KLA is om alle wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie na 
te leven in de landen waarin KLA zaken doet, en om alle transacties nauwkeurig en 
eerlijk weer te geven in de boeken en administratie. We mogen nooit steekpenningen, 
smeergeld of andere onwettige betalingen aanbieden, goedkeuren of aannemen, 
en we mogen niet deelnemen aan corrupte activiteiten van welke aard dan ook of 
deze faciliteren. We doen geen faciliterende betalingen aan ambtenaren namens 
KLA, aangezien veel overheden over de hele wereld faciliterende betalingen aan 
overheidsfunctionarissen definiëren als steekpenningen. 

We mogen geen steekpenningen 
aanbieden, geven, goedkeuren 
of aannemen, of deelnemen aan 
enige vorm van corruptie.

Vraag:  

Een douanebeambte zei me dat als 

ik producten van KLA sneller wilde 

inklaren, ik de volgende keer een 

goede fles wijn voor zijn chef moest 

meebrengen. Kan ik dat doen voor KLA?

Antwoord:  

De omkopings- en corruptiewetten 

verbieden alle betalingen (waaronder 

geschenken) die hetzij direct (door KLA), 

hetzij indirect (door een tussenpersoon) 

worden gedaan met het doel de zakelijke 

beslissing van de overheidsambtenaar 

te beïnvloeden. U mag dit geschenk niet 

aanbieden. Als u weet of vermoedt dat 

een werknemer of agent van KLA op 

de een of andere manier betrokken is 

bij een illegale activiteit, waaronder het 

betalen van steekpenningen, moet u 

uw zorgen onmiddellijk melden bij uw 

manager en de Legal and Compliance 

Organization.

Voorbeeld

Aanvullende vereisten 
•  We mogen nooit een externe partij of tussenpersoon inzetten om omkopings- 

of corruptiewetten te omzeilen. We mogen geen derden inschakelen waarvan we 
denken dat ze kunnen proberen steekpenningen aan te bieden of corrupt gedrag 
vertonen in verband met KLA-zaken. Onze anticorruptieverwachtingen ten aanzien 
van derden worden uiteengezet in onze internationale beleidsregels en richtlijnen 
inzake het tegengaan van omkoping en corruptie voor externe zakenpartners.

•  Alle GMER die aan een ambtenaar worden verstrekt, moeten voldoen aan het 
GMER-beleid van KLA.

•  Alle door het bedrijf gesponsorde GMER en uitgaven moeten correct en volledig
worden opgenomen in de boeken en administratie van KLA.

Wat u moet doen
Als u vragen of twijfels hebt over een bepaalde situatie, neem dan onmiddellijk contact 
op met de Legal and Compliance Organization via corporate.compliance@kla.com voor 
een inschatting van de risico's, of ga naar het EthicsPoint-portal van KLA.

Voorbeelden van ambtenaren

• Elke werknemer van een overheid of overheidsinstantie
•  Elke werknemer van een onderneming die eigendom is van de overheid of

een staatsconsortium
•  Elke functionaris van een politieke partij of kandidaat voor een politiek ambt
• Elke werknemer van een publiekrechtelijke internationale organisatie

Omgaan met ambtenaren
Als u met overheden of ambtenaren omgaat, raadpleeg dan de Legal and Compliance 
Organization om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele speciale 
regels of wetten die van toepassing zijn. Volg in het algemeen deze regels:

•  We mogen nooit een betaling doen, toezeggen, goedkeuren of aanbieden om iets
anders van waarde (inclusief GMER) geven aan een ambtenaar;

 + Direct of indirect;
 - Met als doel werk te krijgen of te behouden, of een ongeoorloofd voordeel

veilig te stellen;
 - Waar ook ter wereld
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7.  Financiële administratie, 
boekhoudpraktijken en 
toepasselijke wetgeving

De juistheid en integriteit van de zakelijke 
administratie van KLA is cruciaal
Alle transacties moeten nauwkeurig en eerlijk in de boeken en administratie van het 
bedrijf conform ons boekhoudbeleid worden vastgelegd en voldoen aan de algemeen 
aanvaarde boekhoudprincipes van de VS (Generally Accepted Accounting Principles, 
GAAP) en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.

De werknemersadministratie moet eerlijk en correct zijn, en een juiste afspiegeling 
vormen van de feiten. Voer nooit gegevens in de boeken of administratie van het 
bedrijf in die met opzet misleidend zijn, een verkeerde voorstelling geven, onjuiste 
informatie geven, zaken weglaten of de ware aard van een transactie of resultaat 
verhullen.

Onze interne controleprocedure voor het aangaan en vastleggen van transacties 
moet te allen tijde in acht worden genomen. Het management houdt een systeem 
bij van interne accountingcontroles ten behoeve van het behoud van de integriteit 
en objectiviteit. Deze controles zijn ontwikkeld om een redelijke garantie te bieden 
dat de eigendommen van KLA goed worden beschermd, dat transacties worden 
uitgevoerd en vastgelegd met instemming van het management en dat de boeken 
en administratie van KLA een juiste voorstelling geven van alle transacties. Het interne 
controlesysteem wordt ondersteund door een programma van schriftelijk beleid en 
procedures, managementbeoordelingen en training van bevoegd personeel.

Wat u moet doen
Verleen volledige medewerking aan onafhankelijke en interne auditors, en elk van 
ons moet zonder omhaal alle vermoedelijke schendingen of twijfels melden bij hun 
manager of via het vertrouwelijke KLA EthicsPoint-portal of een van de vele andere 
kanalen om zorgen aan te kaarten.

Verstrek nooit gegevens die 
met opzet misleidend zijn, een 
verkeerde voorstelling geven, 
onjuiste informatie geven, zaken 
weglaten of de ware aard van een 
transactie of resultaat verhullen.

Vraag: 

Bij het invullen van mijn 

onkostendeclaraties zet ik wel eens 

een uitgave onder een andere rubriek, 

zodat de declaratie gemakkelijker kan 

worden goedgekeurd en ik sneller 

betaald krijg. Mag dat? Het gaat 

tenslotte om hetzelfde geldbedrag.

Antwoord:  

Dit is niet acceptabel. De boeken van 

KLA moeten een juiste voorstelling 

geven van de ware aard van alle 

onkosten. Onkostencategorieën 

een essentieel onderdeel van onze 

boekhouding en financiële systemen, 

en mogen nooit in gevaar worden 

gebracht, zelfs niet voor kleine bedragen.

Voorbeeld
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8.  Gevoelige informatie van KLA 
beschermen

Informatie geeft ons een voorsprong op de 
concurrentie 
Vertrouwelijke informatie
Elk van ons is gebonden aan de voorwaarden van onze overeenkomst(en) met 
het bedrijf met betrekking tot de bescherming van onze intellectuele eigendom 
en onze vertrouwelijke informatie. Ook moeten we ons houden aan het beleid en 
de procedures van KLA inzake de bescherming van gevoelige informatie van KLA.

Wat is vertrouwelijke informatie van KLA?
Vertrouwelijke informatie van KLA betekent alle informatie van KLA die niet met 
het algemene publiek wordt gedeeld en die u ontvangt of ontdekt tijdens uw 
dienstverband bij KLA. Dit omvat informatie die is ontwikkeld, gemaakt of ontdekt door 
het bedrijf, of die ter ore komt van of is bedacht door het bedrijf en die een zakelijke 
waarde vertegenwoordigt voor ons bedrijf of voor de zaken van anderen. Hieronder 
vindt u een niet-limitatieve lijst van andere soorten vertrouwelijke informatie.

Waarborg de bescherming van 
de informatiemiddelen van het 
bedrijf door alle uitvindingen 
van werknemers aan de Legal 
and Compliance Organization 
te melden.

Voorbeeld

Voorbeelden van vertrouwelijke informatie
• Handelsgeheimen

• Bedrijfsprocessen

• Ondernemingsplannen

• Product- of 

procesdocumentatie

• Resultaten van 

programma's of 

methoden waarop 

eigendomsrechten 

rusten

• Bron- en objectcode

• Ideeën

• Technieken

• Knowhow

• Uitvindingen (al dan 

niet octrooieerbaar)

• Ontwerpen

• Instrumenten

• Schematische 

diagrammen

• Algoritmen

• Stroomschema's

• Processen

• Onderzoek

• Productie- of 

testmethoden

• Onderhouds- of 

diagnostische 

procedures

• Productinstallatie

• Marketingplannen

• Prijzen

• Klanten

• Kosten of andere 

financiële gegevens

• Informatie over lonen 

van werknemers en 

andere vergoedingen

Uitvindingen en octrooien
Wij hebben de knapste koppen in de branche; uitvindingen ontstaan dan vanzelf en 
daar zijn we bij KLA trots op. Informatie staat aan de basis van onze voorsprong op 
de concurrentie en daarom is het een ieders verantwoordelijkheid om de waardevolle 
informatie van het bedrijf te beschermen.

Wat u moet doen
Uitvindingen die door werknemers zijn gedaan, of er nu een octrooi op rust op niet, 
zijn eigendom van KLA voor zover maximaal door de wet toegestaan. Alle uitvindingen 
moeten worden gemeld bij de Legal and Compliance Organization door het invullen van 
het meldingsformulier uitvindingen. 
De octrooicommissie van KLA komt regelmatig bijeen om te bespreken of een uitvinding 
voldoende verdiensten heeft. Als dat het geval is, zet de Legal Department de procedure 
in gang voor de octrooiaanvraag op de uitvinding. De uitvinding kan in plaats daarvan 
door KLA als bedrijfsgeheim worden gehandhaafd, als de commissie dit geschikter acht.

Vraag:

Ik ving gisteren toevallig een gesprek 

op en ik denk dat iemand uit mijn 

team van plan is een uitvinding niet 

meteen te gaan melden bij de Legal and 

Compliance Organization. Ik weet niet 

precies waarom maar dit lijkt me niet 

oké. Wat moet ik doen? 

Antwoord:

Alle uitvindingen moeten onmiddellijk 

worden gemeld aan het Intellectual 

Property-team binnen de Legal and 

Compliance Organization. Het team 

zal bepalen of de uitvinding eigendom 

is van KLA. Als uw teamlid weigert de 

intellectuele eigendom te melden, 

bespreekt u het probleem met uw 

manager of meldt u het probleem via 

het KLA EthicsPoint-portal of belt u de 

Ethics Hotline, desgewenst anoniem.
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9.  Gevoelige informatie van derden 
beschermen

We moeten de gevoelige informatie van onze 
zakenpartners beschermen.
KLA is er trots op de vertrouwde partner en vernieuwer te zijn voor onze klanten en 
leveranciers. Samenwerken met wederzijds vertrouwen is een essentieel element dat 
ons in staat stelt te handelen en innoveren ten behoeve van elke klant afzonderlijk en 
de markt als geheel. Al samenwerkend wordt de vertrouwelijke informatie van anderen 
aan ons toevertrouwd. Wij worden geacht die te beschermen. Ga bij het verzamelen 
en verwerken van de informatie van anderen te werk volgens deze principes:

• Voor het juiste doel
• Met de juiste middelen
• Met de juiste bescherming

Het juiste doel
We verzamelen informatie van andere partijen voor gerechtigde bedrijfsdoeleinden 
van KLA, die eventueel aan die anderen ten goede komen en innovatie in de markt 
mogelijk maken.

 
De juiste middelen
De informatie is op rechtmatige wijze verstrekt door de andere partij, of door ons bij 
onze normale werkzaamheden waargenomen, zonder misleiding of schending van 
bestaande protocollen, overeenkomsten of wetten.

 
De juiste bescherming
We beschermen de informatie van de andere partij door alle voorwaarden van de 
geheimhoudingsverklaring in acht te nemen, door alleen de noodzakelijke informatie 
te delen die nodig is voor de uitvoering van de taak, en door best practices toe te 
passen op het gebied van operationele en fysieke beveiliging. Vraag advies bij het 
omgaan met informatie van andere partijen als u niet zeker weet hoe u dergelijke 
informatie op de juiste manier kunt beschermen.

 
Wat u moet doen
Informatie waarop eigendomsrechten rusten en die we ontvangen van derden, 
moeten we op dezelfde manier beschermen als onze eigen informatie: als gevoelig 
en niet bestemd om algemeen te worden verspreid.

Het beschermen van informatie 
van derden is net zo belangrijk 
als het beschermen van  
KLA-informatie. 

Voorbeeld

Vraag:  

Ik heb onder een 

geheimhoudingsverklaring 

vertrouwelijke informatie ontvangen 

van een leverancier. Kan ik die delen met 

een andere leverancier van wie wij een 

geheimhoudingsverklaring hebben om 

een concurrerende offerte te krijgen? 

Antwoord: 

Als de geheimhoudingsverklaring met de 

eerste leverancier het openbaar maken 

van informatie niet toestaat, mag u de 

informatie niet delen. Als u hulp nodig 

hebt bij een beter begrip van wat de 

verplichtingen van het bedrijf uit hoofde 

van een geheimhoudingsverklaring 

inhouden, vraagt u de Legal and 

Compliance Organization om advies.
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Wat u moet doen
Mocht u nog vragen hebben over wat precies vertrouwelijke informatie is, neem dan 
contact op met de Legal and Compliance Organization of met Corporate Security.

10.  Algemene principes voor het 
beschermen van gevoelige informatie

Wat we moeten doen om gevoelige informatie 
te beschermen.
Waaraan u moet denken
•  Zorg dat er een geheimhoudingsverklaring is getekend tussen KLA en de partij die 

informatie waarop eigendomsrechten rusten of vertrouwelijke informatie ontvangt, 
en dat u alle goedkeuringen hebt verkregen voordat u de informatie deelt.

•  Bewaar al het vertrouwelijke materiaal achter slot en grendel. Elektronische 
exemplaren moeten worden opgeslagen met de juiste toegangsrechten. Voorzie 
documenten en andere bestanden op het moment dat u ze maakt van een 
label met de toepasselijke gegevensclassificatie. Raadpleeg de normen voor 
gegevensclassificatie op basis van 'need-to-know' voor meer informatie.

•  Stel informatie waarop eigendomsrechten rusten of vertrouwelijke informatie alleen 
ter beschikking aan werknemers die zulke informatie echt nodig hebben voor de 
uitvoering van hun taak.

•  Probeer nooit vertrouwelijke informatie van anderen op onrechtmatige wijze te 
verkrijgen.

•  Moedig werknemers van een concurrent, klant of leverancier niet aan om 
vertrouwelijke informatie te onthullen, tenzij ze daar toestemming voor hebben.

•  Als u een voormalig werknemer van een concurrent, klant of leverancier in dienst 
hebt of ermee samenwerkt, mag u diegene niet vragen om vertrouwelijke informatie 
op onrechtmatige wijze te onthullen.

•  Weiger altijd ongevraagde vertrouwelijke informatie van derden. Stuur informatie 
die u ongevraagd ontvangt 'ongeopend' retour of draag de informatie over aan de 
Legal and Compliance Organization.

•  Post of deel nooit informatie waarop eigendomsrechten rusten of vertrouwelijke 
informatie in interne gespreksgroepen, chatrooms, prikborden en/of andere 
elektronische communicatiemedia.

•  Doe ten overstaan van de pers, analisten, concurrenten, klanten of het algemene 
publiek of via sociale media (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter enz.) geen publieke 
uitspraken over informatie waarop eigendomsrechten rusten of vertrouwelijke 
informatie van KLA, met inbegrip van ondernemingsplannen, financiën en 
producten, tenzij u hiervoor toestemming hebt gekregen. 

•  U moet altijd de goedkeuring verkrijgen van de afdeling Corporate Communications 
en de Legal and Coals mpliance Organization voordat de naam, het handelsmerk of 
het logo van KLA mag worden gebruikt door externe partijen.

Zorg ervoor dat er een 
geheimhoudingsverklaring is 
getekend voordat u informatie 
waarop eigendomsrechten 
rusten of vertrouwelijke 
informatie verzendt.

Voorbeeld

Vraag:

Ik moet niet-openbare

informatie waarop eigendomsrechten 

rusten verzenden naar een klant. 

Wat moet ik doen om me ervan te 

verzekeren dat ik eventuele intellectuele 

eigendom van KLA niet in gevaar breng? 

Antwoord:

Bespreek dit met de Legal and 

Compliance Organization en 

verzeker u ervan dat er een 

geheimhoudingsverklaring is waarin 

dit specifieke type openbaarmaking is 

opgenomen. Zo niet, dan moet er een 

geheimhoudingsverklaring worden 

opgesteld waarin de voorgestelde 

uitwisseling wordt opgenomen. 

Ga er niet zomaar vanuit dat er een 

geheimhoudingsverklaring is omdat 

de relatie al zo lang bestaat.

KLA Confidential  l  Need-Know Only
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11.  Zakelijke activiteiten en 
bedrijfseigendommen

Een hoge standaard van zakelijk gedrag is 
cruciaal voor ons succes.
Importeren en exporteren
We moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving die de import van KLA-producten 
regelt om onze internationale reputatie, aanwezigheid en klantenbestand op peil 
te houden. Als u betrokken bent bij het importeren van producten, neem dan de 
importvereisten van alle relevante overheidsinstanties in acht. Vragen over de 
identiteit, waarde of heffingen over de geïmporteerde producten moeten naar 
waarheid en correct worden beantwoord.

We moeten ook voldoen aan alle wetten, voorschriften en licentievereisten met 
betrekking tot de export van goederen, software en technische gegevens. KLA 
kan in bepaalde gevallen worden verplicht om de juiste exportvergunning van de 
overheid te verkrijgen om bepaalde werknemers toegang te geven tot gecontroleerde 
technologie, software of informatie, of om een artikel, software of technische 
gegevens te exporteren naar een bepaalde entiteit, persoon of land. Als bij uw 
job exportactiviteiten horen, zorgt u ervoor dat de exportactiviteit voldoet aan de 
toepasselijke wetgeving. Overtreding van de import- of exportwetten kan onze 
internationale handel langdurig schaden.

Richt al uw vragen over import- en exportregels aan de afdeling Global Trade 
Compliance (GTC) via DL.tradecompliance@KLA.com.

Gebruik van bedrijfseigendommen
Telefoons, voicemail, computers, internet, intranet, e-mail, faxapparaten en 
mobiele telefoons van het bedrijf zijn u ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van 
werkzaamheden voor KLA. Gebruik deze bedrijfseigendommen niet voor persoonlijke 
zaken tenzij dit dringend nodig is en in overeenstemming is met ander bedrijfsbeleid.
 
Gebruik geen eigendommen van KLA voor illegale doeleinden; om de producten en 
diensten van het bedrijf omlaag te halen; voor persoonlijk gewin, met inbegrip van 
commerciële niet-KLA-activiteiten; voor de onbevoegde verspreiding van informatie 
waarop eigendomsrechten rusten, vertrouwelijke informatie of niet-openbare 
informatie of om anderen te bedreigen of intimideren of in strijd met het

 

Gebruik KLA-eigendommen voor 
uw werkzaamheden voor het 
bedrijf.

Vraag:  

Ik was op zakenreis in het buitenland 

en heb heel veel souvenirs gekocht 

die niet in mijn koffer pasten. Als ik 

de inhoud correct vermeld, kan ik ze 

dan naar mijn huis verzenden met een 

Miscellaneous Ship Request?

Antwoord:  

Nee, persoonlijke artikelen mogen nooit 

worden verzonden via een MSR. U mag 

geen persoonlijke verzendkosten bij het 

bedrijf declareren.

Voorbeeld

KLA Confidential  l  Need-Know Only
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12. Milieu en gemeenschap

Ons handelen van vandaag moet ten goede 
komen aan de toekomst.
Door rekening te houden met onze omgeving en de gemeenschappen waarin we 
opereren, stellen we onze toekomst als bedrijf en als wereldburgers veilig. 'Groen' 
zijn is niet zomaar een modegril van KLA, het is een verbintenis. Tijdens onze 
zorgvuldige en doordachte dagelijkse bezigheden demonstreren we waarden als 
rentmeesterschap en teamwork, waarbij we niet alleen onze persoonlijke gezondheid 
en toekomst veiligstellen maar ook die van het bedrijf.

Milieu
Bij de productie van onze toonaangevende oplossingen voor procesbeheersing 
en procesbevordering voor de halfgeleiderindustrie gebruiken we gereguleerde 
chemische stoffen en grondstoffen waarbij tijdens het productieproces afval 
kan vrijkomen. KLA moet voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot 
een correct gebruik en de juiste afvoer van dergelijke stoffen, en als individuele 
werknemers zijn we er allemaal verantwoordelijk voor om ons steentje bij te dragen 
om afval op de juiste manier af te voeren en ons aan het interne milieubeleid van 
KLA te houden.

Milieuwetten zijn ingewikkeld, maar schendingen van deze wetten kan werknemers 
en KLA civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid opleveren. Daarom biedt 
ons EH&S Team trainingen aan over veilige werkpraktijken en milieubescherming in 
de dagelijkse activiteiten van het bedrijf.

Gemeenschap
KLA streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschappen 
waarin we actief zijn. We werken aan het opbouwen van een wederzijds 
respectvolle relatie met onze community's overal ter wereld, wat onder meer een 
liefdadigheidsprogramma inhoudt via de KLA Foundation ter ondersteuning van 
organisaties en activiteiten, dat vrij is van religieuze, sociëteits- of politieke connecties. 
Meer informatie over de KLA Foundation vindt u op de website van deze stichting.

Wat u moet doen
Veel kleine maar waardevolle gebaren kunnen de impact op het milieu verkleinen, 
zoals het uitschakelen van het licht in ruimtes die niet worden gebruikt, carpoolen, 
reizen met het openbaar vervoer, drinken uit een herbruikbare mok of roestvrijstalen 
waterfles en het gebruik van de recyclebakken overal in de organisatie.

Mocht u nog vragen hebben over wat u kunt doen om onze werkomgeving veilig te 
houden, neem dan contact op met het EH&S Team via safety.information@kla.com of 
ga naar de pagina over veiligheid op het intranet van KLA voor nadere informatie over 
individuele verantwoordelijkheden. 

We waarderen en respecteren het 
leven en de gemeenschap door 
consistent rentmeesterschap aan 
de dag te leggen.

Vraag:  

Ik ben onlangs op bezoek geweest 

bij een van onze fabrieken en toen 

vertelden enkele werknemers me dat 

ze problemen hadden met het afvoeren 

van een bepaald type afval. Wat moet 

ik doen?

Antwoord:  

We zijn allemaal verantwoordelijk 

voor het naleven van de wet- en 

regelgeving die van toepassing is op 

het juist afvoeren van afval dat bij de 

productie van KLA-producten vrijkomt. 

U moet contact opnemen met het 

Environmental, Health & Safety (EH&S) 

Team via safety.information@KLA.com. 

Voorbeeld

KLA Confidential  l  Need-Know Only
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We doen ons best om de wet- en 
regelgeving en het beleid die betrekking 
hebben op de activiteiten van KLA 
overal ter wereld, te begrijpen en na 
te leven.

Onze betrokkenheid
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13. Antitrust- en mededingingsrecht

Concurreer eerlijk en oprecht op elke markt. 
Zorg dat u eerst over de feiten beschikt. Elk van ons is ervoor verantwoordelijk op de 
hoogte te zijn van de antitrustvormingsrisico's in onze regio.

KLA heeft zijn positie als marktleider bereikt door eerlijk en oprecht uit te blinken en 
beter te presteren dan de concurrentie. We zijn uit op concurrentievoordeel door 
middel van onovertroffen producten en diensten, niet door illegale of onethische 
handelspraktijken.

Antitrust- en mededingingsrecht dient ertoe om een concurrerende economie te 
behouden waarbinnen de vrije ondernemingsgeest kan bloeien. Als bedrijf tonen 
we ons een geduchte concurrent die gedijt in deze omgeving en hebben we ons 
toegelegd op het handelen met volledige inachtneming van deze wetten, in elk 
rechtsgebied waar we actief zijn.

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de antitrustvormingsrisico's en 
dat we degelijk juridisch advies inwinnen voordat zich een eventueel strafbaar 
feit heeft voorgedaan. De federale, nationale en internationale antitrust- en 
mededingingswetten zijn complex, waardoor het lastig is een beknopt overzicht te 
geven waarin alle moeilijkheden of situaties die zich kunnen voordoen, aan de orde 
komen. Toch kan overtreding van deze wetten zware sancties tot gevolg hebben, 
waaronder strafrechtelijke sancties voor KLA en werknemers die bij de overtreding 
betrokken waren.

Als internationaal bedrijf vallen onze zakelijke activiteiten niet alleen onder de 
Amerikaanse antitrust- en mededingingswetten, maar ook onder de wet- en 
regelgeving ter bevordering van een eerlijke concurrentie over de hele wereld. 
Deze wetten zijn van toepassing op onze zakelijke activiteiten op het gebied 
van marketing, inkoop, aanbesteding, en fusies en overnames, en verbieden of 
beperken over het algemeen overeenkomsten (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) 
met betrekking tot het volgende:

• Het maken van prijsafspraken, het coördineren of reguleren van prijzen
• Het toewijzen of verdelen van klanten, werkterreinen of markten
• Het afzien van concurreren met andere marktpartijen

Wat u moet doen
Houd rekening met de gevarenzones wat betreft antitrustvorming en win advies in bij 
de Legal and Compliance Organization als er nog iets onduidelijk is.

Wees alert op de 
antitrustvormingsrisico's 
en win advies in voordat er 
een strafbaar feit plaatsvindt.

Vraag:  

Onlangs kwam een concurrent op een 

bijeenkomst van de brancheorganisatie 

met informatie over trends in de 

prijsontwikkeling. Moet ik die informatie 

delen met de marketingafdeling?

Antwoord:  

Als u op een bijeenkomst bent waar 

concurrenten vrijwillig met informatie 

komen over prijsstrategieën, moet 

u onmiddellijk vertrekken en de 

aanwezigen laten weten dat u bezwaar 

hebt tegen het delen van dergelijke 

informatie tijdens de bijeenkomst. 

De indruk kan namelijk ontstaan dat 

u betrokken bent bij een plan om 

prijsafspraken te maken of een andere 

activiteit die de vrije concurrentie 

belemmert. U mag die informatie in 

geen geval delen binnen KLA. Ook moet 

u onmiddellijk contact opnemen met de 

Legal and Compliance Organization en 

hen op de hoogte brengen van wat er 

is voorgevallen.

Voorbeeld

KLA Confidential  l  Need-Know Only
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14. Effectenrecht

Ga zorgvuldig te werk bij de handel in 
bedrijfsaandelen.
Het is te allen tijde van cruciaal belang dat we vertrouwelijke informatie van KLA 
binnen het bedrijf bewaren om onze integriteit in de financiële en regelgevende 
sectoren te beschermen.

Handel met voorkennis en tippen
We hebben andere regels die we moeten volgen met betrekking tot de aandelen van 
KLA dan niet-werknemers. De federale effectenwetten van de VS plaatsen, evenals 
de wetten van vele andere landen, beperkingen rond de omstandigheden waaronder 
onze werknemers KLA-Tencor-aandelen mogen kopen en/of verkopen.

Alle werknemers, inclusief directieleden, die in bezit zijn van materiële, niet-openbare 
informatie mogen die informatie nooit verstrekken aan personen buiten KLA of aan 
iemand die de informatie niet nodig heeft voor de uitvoering van diens taken voor het 
bedrijf. Materiële, niet-openbare informatie is alle informatie die niet algemeen bekend 
is bij het publiek en die een redelijke investeerder belangrijk zou kunnen vinden bij het 
uitvoeren van transacties om effecten in een bedrijf te kopen of verkopen.  

Het is onrechtmatig en behelst bovendien een overtreding van het beleid inzake 
handel met voorkennis van KLA als onze werknemers of directieleden handelen in 
KLA-effecten terwijl ze beschikken over materiële, niet-openbare informatie buiten 
een volgens de regels goedgekeurd handelsplan conform de Amerikaanse Rule 
10b5-1. Het is voor ons streng verboden om te handelen in KLA-aandelen voordat 
de informatie in de openbaarheid is gebracht. 

Deze regels zijn ook van toepassing op informatie over andere bedrijven die 
u tijdens uw dienstverband bij KLA verkrijgt. U mag niet handelen in effecten van 
andere bedrijven terwijl u in het bezit bent van materiële, niet-openbare informatie 
over dergelijke bedrijven. Ons beleid inzake handel met voorkennis verbiedt koop- 
of verkoopopties voor KLA-effecten.

Wat u moet doen
Kennis hebben van de regels over handel met voorkennis is extreem belangrijk omdat 
elke werknemer en directeur die het beleid van KLA inzake handel met voorkennis 
schendt, kan worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder de 
beëindiging van het dienstverband en, indien van toepassing, juridische stappen. 
Als u een vermoeden hebt van een overtreding of zorgen hierover hebt, neemt 
u onmiddellijk contact op met de Legal and Compliance Organization. Voor meer 
informatie over handel met voorkennis en tippen, raadpleegt u het beleid inzake 
handel met voorkennis van KLA.

Deel 'inside-information'
met niemand.

Vraag:  

Ik werk aan een strategische project 

dat van groot belang is voor KLA. Kan 

ik handelen in KLA-aandelen?

Antwoord:  

De informatie die u hebt is zeer 

waarschijnlijk materiële niet-openbare 

informatie die u verbiedt te handelen 

in aandelen van KLA. Als u twijfelt over 

een specifieke transactie of vragen hebt 

over de handel in effecten, ga dan eerst 

even langs bij de Legal and Compliance 

Organization.

Voorbeeld
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15.  Relaties en interacties
met leveranciers

Selectie leveranciers.
We houden ons actief bezig met het koesteren van relaties met diverse leveranciers 
die goederen en diensten aanbieden die voldoen aan onze standaarden, de 
selectiecriteria voor leveranciers en de vereisten van de klanten. Onze focus ligt op het 
selecteren van partners die het beste te bieden hebben op het gebied van eersteklas 
kwaliteit, aflevering, service en technologie.

Verantwoordelijkheid en naleving.
We willen graag onze programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
uitdragen binnen onze interne activiteiten en bij onze leveranciers. In het kader van 
dit streven, en als voorwaarde voor ons lidmaatschap van de Responsible Business 
Alliance (RBA), houden we ons aan de gedragsregels van de RBA zoals die zijn 
vastgelegd in hun Code of Conduct, de zakelijke gedragscode. KLA verwacht van 
leveranciers dat ze voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, onze zakelijke 
gedragscode en de vereisten van de Code of Conduct van de RBA. We verwachten 
van onze leveranciers dat ze deze verwachtingen communiceren met hun directe 
toeleveringsketen en hen verantwoordelijk houden voor deze verwachtingen. 

Bovendien respecteert KLA de mensenrechten, waaronder vrijheid van vereniging, 
recht op organisatie, afschaffing van dwangarbeid, uitbanning van kinderarbeid, 
recht op gelijkheid en antidiscriminatie, betaling van minimumlonen en verstrekking 
van wettelijk verplichte uitkeringen. We verwachten van onze leveranciers en 
hun toeleveringsketens dat ze zich houden aan de wereldwijde principes van 
mensenrechten. Zie het beleid inzake mensenrechten in de toeleveringsketen 
van KLA voor meer informatie. 

We verwachten dat onze 
leveranciers de internationale 
mensenrechtenbeginselen 
onderschrijven.

Vraag:  

Ik heb een leverancier gevonden die 

onderdelen voor de helft van de prijs 

van onze huidige leverancier kan 

leveren. Ik heb begrepen dat ze dit 

kunnen doen door schoolkinderen 

tegen een laag loon bij de productie in 

te zetten. Kunnen we voor zo'n gunstige 

prijs het vereiste dat de leverancier 

instemt met de Code of Conduct van 

de RBA niet even opzij schuiven?

Antwoord:  

Nee. KLA verwacht dat alle leveranciers 

hun werkzaamheden op een 

maatschappelijk verantwoorde manier 

en in overeenstemming met de Code 

of Conduct van de RBA uitvoeren. 

Het inzetten van kinderarbeid bij het 

productieproces tegen een loon dat 

waarschijnlijk ver onder het wettelijk 

minimum ligt, is geen aanvaardbare 

handelspraktijk voor een leverancier. 

Voorbeeld

KLA Confidential  l  Need-Know Only
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16.  Relaties en interacties 
met de overheid

Bijzondere overwegingen en speciale zorg 
moeten altijd in acht worden genomen.
Wanneer we weten wat de regels zijn voor de omgang met overheidsambtenaren kunnen 
we beter de bijzondere afwegingen begrijpen die bij dit soort relaties komen kijken.

De omgang met overheden en ambtenaren is anders dan de omgang met klanten 
en partners in de private sector. Deze relaties vergen altijd speciale aandacht en zorg, 
met name als het gaat om het aanbieden en ontvangen van geschenken, maaltijden, 
entertainment en reizen of het doen van betalingen. Daarom is het belangrijk goed te 
snappen hoe de omkopings- en corruptiewetten uit hoofdstuk 6 precies in elkaar zitten.

Overheidscontracten
Er zijn bepaalde gevallen waarbij KLA een overeenkomst aangaat voor een 
product, dienst of ontwikkeling met de overheid van de Verenigde Staten of andere 
internationale overheden, overheidsinstanties en overheidscontractanten. Deze 
overeenkomsten kunnen onderworpen zijn aan speciale voorschriften en vereisten. 
In de Verenigde Staten is er, evenals in andere landen, een aantal wetten vastgelegd 
om te verzekeren dat beweringen die worden gedaan tegenover overheidsinstanties 
conform de waarheid zijn en om de kwaliteit te waarborgen van de goederen en 
diensten die aan de overheid worden geleverd. Dit vereist dat ons bedrijf zich moet 
schikken naar overeengekomen prijzen, contracten en certificeringsvereisten, en dat 
KLA op bepaalde momenten moet verklaren dat wij de laagste handelsprijs bieden en 
dat deze prijs onafhankelijk is vastgesteld.

Als u betrokken bent bij het doen van offertes of aanbiedingen voor contracten 
met de Amerikaanse overheid, gelden er ook speciale vereisten ter voorkoming 
van concurrentiebeperkingen.

Politieke bijdragen
Over het algemeen verloopt de deelname van KLA aan politieke activiteiten via een 
of meer brancheverenigingen; we doen echter geen politieke bijdragen of uitgaven uit 
fondsen van KLA aan personen die proberen overheidsambtenaren of werknemers 
rechtstreeks te beïnvloeden ten behoeve van een overheidscontract, subsidie, lening of 

Wat u moet doen
Neem contact op met de Legal and Compliance Organization om een beter begrip te 
krijgen in de complexiteiten van overheidscontracten, na te gaan wat uw persoonlijke 
verantwoordelijkheid is als het gaat om het voldoen aan deze vereisten, uit te zoeken 
welke interne stakeholders er goedkeuring moeten verlenen of om meer te weten te 
komen over politieke bijdragen.

Wanneer u te maken hebt met een 
overheid, is het essentieel dat u 
snapt wat u wel en niet kunt doen.

Vraag:  

Ik ben gevraagd een contract te regelen 

met een klant bij de overheid en er 

is haast bij. Moet ik hier nog andere 

afdelingen bij betrekken?

Antwoord:  

In zowel de VS als in andere landen 

gelden er vaak speciale voorschriften 

en vereisten voor contracten 

met de overheid. U bent ervoor 

verantwoordelijk dat hieraan wordt 

voldaan en u moet contact opnemen 

met de Legal and Compliance 

Organization als u vragen hebt over hoe 

u bij overheidscontracten te werk gaat.

Voorbeeld

KLA Confidential  l  Need-Know Only



Werknemers van KLA nemen 
graag de noodzakelijke 
verantwoordelijkheid om alle 
verdachte, onethische en illegale 
gedragingen te melden en de 
waarden van KLA hoog te houden.

Onze stem
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17. Verantwoordelijkheden en rapportage
Wees altijd eerlijk, oprecht en consistent.
Om ons te helpen een ethische cultuur te creëren waarin naleving van wettelijke en beleidsregels normaal is en om te handelen 
met compromisloze integriteit, hebben we de verantwoordelijkheid om elk gedrag te melden dat buiten het bereik van onze normen 
en waarden in de praktijk valt. U wordt aangemoedigd vragen te stellen, advies in te winnen, vermoede schendingen te melden en 
zorgen over de naleving van onze zakelijke gedragscode te uiten.

Dit kan op allerlei verschillende manieren, ook anoniem als u dat liever doet:
• Bespreek de kwestie met uw manager, uw Human Resources Business Partner of de Legal and Compliance Organization.
• Maak een melding op het EthicsPoint-portal van KLA, een vertrouwelijk, online meldingsinstrument.
•  Bel de gratis Ethics Hotline om in vertrouwen met iemand te spreken. Bel (+1) 888.278.3169 als u zich binnen de Verenigde

Staten of Canada bevindt. Bevindt u zich ergens anders, raadpleeg dan de aanwijzingen voor internationaal telefoneren op het
EthicsPoint-portal.

Als u liever een anonieme melding maakt, houdt u er dan rekening mee dat hoe gedetailleerder de door u verstrekte informatie is, 
hoe beter het onderzoek kan worden uitgevoerd. Als u dus ergens een melding van maakt, wordt u aangemoedigd zoveel mogelijk 
details te verschaffen, zoals de locatie, datums, de identiteit van andere mensen met informatie.

KLA heeft geen begrip voor represailles tegen een werknemer die te goeder trouw een klacht indient, een zorg uit, informatie 
verstrekt of anderszins assisteert bij een onderzoek of procedure met betrekking tot gedrag dat volgens hen in strijd is met de 
Gedragscode of het beleid van KLA of de toepasselijke wetten, regels of voorschriften zoals beschreven in het beleid inzake het 
tegengaan van represailles. Represailles kunnen bestaan uit ontslag, degradatie, schorsing, overplaatsing, bedreiging, lastigvallen, 
intimidatie, dwang of ander soortgelijk gedrag tegen een werknemer die te goeder trouw een probleem aan de orde stelt zoals 
hierboven beschreven. 

Het bedrijf onderzoekt gemelde beweringen van illegale of onethische gedragingen voor zover de verstrekte informatie dat toestaat. 
De vertrouwelijkheid wordt zoveel mogelijk gewaarborgd voor zover dit de uitvoering van een redelijk onderzoek niet in de weg staat. 

In bepaalde gevallen kan er informatie worden gedeeld met de plaatselijke politie of andere autoriteiten in het kader van de 
nakoming van juridische verplichtingen of ter bescherming van de juridische belangen van KLA. Iemand over wie is gemeld dat hij 
of zij ongewenst gedrag heeft vertoond wordt, indien de wet dit vereist, van de melding op de hoogte gebracht. KLA voorziet de 
beschuldigde echter niet van de naam van degene die de melding heeft gemaakt, tenzij de wet dit vereist.

De verzamelde en verwerkte gegevens (waaronder mogelijke persoonlijke informatie met betrekking tot de werknemer, 
getuigen en degene die de melding heeft gedaan) worden behandeld in overeenstemming met de plaatselijke wetten inzake 
gegevensbescherming. 

Wij bewaren onze bedrijfsadministratie en doen er afstand van conform ons beleid over het opslaan van documenten. Als u op de 
hoogte raakt van een onderzoek of audit waarbij bepaalde documenten betrokken zijn, vernietigt of verwijdert u de documenten die 
betrekking op deze zaak hebben dan niet zonder hiertoe te zijn geïnstrueerd door de Legal and Compliance Organization.

Alle managers zijn verantwoordelijk voor de handhaving en naleving van onze zakelijke gedragscode door elke werknemer die ze 
onder zich hebben.

Nalaten aan deze norm te voldoen kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben, waaronder in het uiterste geval de beëindiging 
van het dienstverband. Disciplinaire maatregelen kunnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten, ook van toepassing 
zijn op managers of directieleden die illegale of onethische gedragingen van werknemers die onder hun verantwoordelijkheid vallen 
door de vingers zien: wanneer deze managers of directieleden geen passende maatregelen treffen om wangedrag te corrigeren of 
als ze represailles nemen tegen werknemers die in goed vertrouwen misdragingen melden.
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