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ONZE BRUNSWICK CONNECTION 
EEN BERICHT VAN LEIDERSCHAP

INTEGRITEIT VERANKERT AL ONZE ACTIES
Bij Brunswick vinden we het net zo belangrijk hoe we resultaten behalen als het behalen van resultaten zelf. Die 
waarde bepaalt hoe we met elkaar omgaan, hoe we door onze zakenpartners, inclusief onze klanten, worden 
gezien en hoe we invloed hebben op de gemeenschappen waarin we werken. We zetten ons in om integer zaken 
te doen en het vertrouwen te verdienen van iedereen die we dagelijks tegenkomen. Waar u ook werkt in het 
bedrijf, onze dagelijkse handelingen houden onze toewijding aan ethisch zakendoen hoog en dragen bij aan het 
creëren van onze ethische cultuur. Al onze acties helpen bij het creëren van de Brunswick Connection, gedefinieerd 
als onze inzet om de beleidslijnen en de principes in dit Draaiboek in actie te brengen bij alles wat we doen. 

De Brunswick Connection is een nieuwe manier om te bespreken wat altijd al een onderdeel is geweest van 
het DNA en cultuur van Brunswick - doe zaken op de juiste manier, de enige manier. Het is de toewijding 
die we aan onze collega's, belanghebbenden, consumenten en onze gemeenschappen verschuldigd zijn 
om integer te handelen. Deze wereldwijde gedragscode dient als een Draaiboek om u te helpen onze 
Connection te versterken en te verenigen. Hier bieden we u praktische begeleiding en hulpmiddelen over hoe 
u de Brunswick Connection kunt uitvoeren door slimme, ethische beslissingen te nemen in al onze zakelijke 
transacties. Met andere woorden, de Code dient als leidraad voor hoe u de Brunswick Connection kunt 
modelleren en promoten door ethiek in de praktijk te brengen. Terwijl we blijven groeien en transformeren 
als wereldwijde onderneming, verankert de Brunswick Connection onze toewijding om het juiste te doen om 
duurzaam zakelijk succes te bereiken met behoud van een sterke reputatie. 

Als u ooit twijfelt, onthoud dan altijd dat u verbonden  
bent met de Brunswick Connection – door ethiek in  
actie te brengen is er nooit een goede manier om het  
verkeerde te doen.

David M. Foulkes 
Chief Executive Officer

2



INHOUDS
OPGAVE

33 WIJ BESCHERMEN ONZE 
BEDRIJFSMIDDELEN EN  
INFORMATIE 

34 SPOTLIGHT: We gebruiken en 
beschermen bedrijfsmiddelen op 
de juiste manier 

36 SPOTLIGHT: Ken de regels  
voor correct gebruik van uw  
elektronische informatiesystemen

38 Wij beschermen vertrouwelijke  
informatie

41 SPOTLIGHT: We beschermen  
ons merk 

42 SPOTLIGHT: Wij respecteren privacy

43 We gebruiken en communiceren 
gegevens op gepaste wijze

45 We spreken alleen namens  
Brunswick indien we daarvoor 
geautoriseerd zijn.

47 WERELDWIJDE ERKENNING 
VAN DE GEDRAGSCODE

48 Vastgelopen bij een moeilijke 
beslissing? 

49 Internationale telefoonlijst

9 WE BESCHERMEN 
ONS PERSONEEL

12 Wij ondersteunen een 
demografisch divers 
personeelsbestand

14 We bevorderen actief gezond 
leven voor werknemers

16 We respecteren alle 
mensenrechten in alles wat  
we doen

18 We werken hard aan duurzaam 
gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen 

20 WIJ DOEN OP EEN  
INTEGERE MANIER  
ZAKEN

21 We houden nauwkeurige 
bestanden bij

23 Wij houden ons aan de hoogste 
normen

25 We voeren due diligence uit in 
alle zakelijke relaties

27 We vermijden 
belangenverstrengelingen

29 SPOTLIGHT: Ken de regels voor 
geschenken en entertainment

31 We zijn waarachtig bij het  
zakendoen 

3 Onze Brunswick Connection

4 Een ethische bedrijfsintroductie

5 Het Draaiboek

6 Beslissingsschema 

7 Laten we verbinding maken 



E T H I E K  I N  A C T I E  Het Integriteitsdraaiboek van Brunswick

HET  
DRAAIBOEK

DE CONNECTION BEGINT BIJ U!
Integriteit verankert de manier waarop we wereldwijd zakendoen. Dit Draaiboek vertaalt 
onze integriteit in actie en toont hoe eenieder van ons verantwoordelijk is voor het creëren en 
onderhouden van onze Brunswick Connection. Dit Draaiboek is op u van toepassing, ongeacht 
uw positie in het bedrijf of waar u zich ter wereld bevindt. We vertrouwen op u om ons te helpen 
een ethische cultuur te handhaven en te bevorderen. Als u iets ziet of vermoedt dat illegaal of 
onethisch is, is het onze plicht om dit te melden. Geen enkele zorg is te klein om te melden. 

Als u een team leidt, hebt u een nog grotere verantwoordelijkheid. Geef het goede voorbeeld 
en zorg ervoor dat uw teamleden de principes in dit Draaiboek begrijpen en volgen. Creëer 
het soort werkplek waar werknemers zich op hun gemak voelen om met vragen en zorgen naar 
voren te komen en ondersteun ze wanneer ze problemen melden. Neem nooit represailles tegen 
werknemers voor het te goeder trouw delen van zorgen en voorkom vergelding door anderen. 

Iedereen, overal is verantwoordelijk voor integer handelen en  
het handhaven van de Brunswick Connection. 
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HOE DE BRUNSWICK CONNECTION  
U HELPT OM BESLISSINGEN TE NEMEN

Het is belangrijk dat we beslissingen nemen die ons trots maken en onze Brunswick Connection ondersteunen.
Hoe we een beslissing nemen, zegt evenveel over wie we zijn als bedrijf als de beslissing zelf. 

HOE WE ONZE DOELEN BEREIKEN
IS NET ZO BELANGRIJK ALS
WAT WE BEWERKSTELLIGEN

Kunnen we het doen? JA             Moeten we het doen? JA             Hoe doen we het?  ETHIEK in actie promoten

NEE OF NIET ZEKER?
Stop, heroverweeg en 

vraag om hulp.

HET IS WAARSCHIJNLIJK  
VEILIG OM DOOR TE GAAN
en verder te gaan met 

Ethiek in actie

Is het wettelijk 
toegestaan?

Is het ethisch en consistent 
met de Brunswick Connection?

Zou ik me goed voelen als iedereen 
ervan op de hoogte was?

4

NEE?  JA.
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Een deel van onze toewijding aan het handhaven van  
de Brunswick Connection is om ervoor te zorgen dat u dit 
Draaiboek en onze beleidslijnen begrijpt. Dit omvat het stellen 
van vragen, het uiten van zorgen en het uitspreken als u denkt 
dat iemand onze Brunswick Connection schendt . Er zijn veel 
manieren waarop u een vraag kunt stellen of een zorg kunt 
uiten via verschillende meldmogelijkheden. Meldingen kunnen 
anoniem zijn en tolken zijn beschikbaar via de gratis Ethics 
Line. We onderzoeken meldingen van wangedrag grondig 
en geven informatie alleen vrij aan degenen die deze nodig 
hebben om het probleem op te lossen.

ALS U EEN MELDING WILT MAKEN,  
KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

UW
LEIDINGGEVENDE

WEBRAPPORTAGE
SYSTEEM 

www.bcethics.com

PERSOONLIJK OF  
DOOR RECHTSTREEKS  
EMAILEN NAAR UW

LOKALE ETHICS COUNSELOR

ETHICS OFFICE  
PERSOONLIJK/VIA DE POST

26125 N. Riverwoods Blvd.
Mettawa, IL 60045

(847) 735-4318
ethics.advisory@brunswick.com

Fax (847) 735-4388

GRATIS 
TELEFOONNUMMER  
IN DE VS ETHICS LINE 

(877) 684-5252

HET OFFICE OF 
GENERAL COUNSEL 
VAN HET BEDRIJF 

corporate.secretary@
brunswick.com

MELD ZORGEN VROEG EN VAAK

U KUNT ANONIEM BLIJVEN 

VERTROUWELIJKHEID WORDT 
BESCHERMD 

VERGELDING IS TEN STRENGSTE 
VERBODEN 

Onze Ethics Hotline is een vertrouwelijke dienst die door een onafhankelijke derde partij 
voor Brunswick wordt beheerd. De Ethics Hotline is beschikbaar in meerdere talen, 
online en telefonisch, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wanneer u contact opneemt 
met de Ethics Hotline, kunt u beslissen of u anoniem wilt blijven of u wilt identificeren. 

LATEN WE 
VERBINDING 
MAKEN
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ONS ONDERZOEKSPROCES

WIJ VERBIEDEN 
VERGELDING

Het is vrij eenvoudig – vergelding wordt nooit getolereerd. 
Vergelding is wanneer iemand, direct of indirect, iets doet om u te 
straffen als reactie op het te goeder trouw melden van een zorg 
of deelname aan een onderzoek. Voorbeelden zijn intimidatie, 
uitsluiting van kansen, onterecht negatieve prestatiebeoordelingen 
en/of ontslag. 

Vergelding wordt nooit getolereerd en moet worden gemeld. Elke 
werknemer die represailles neemt tegen iemand die te goeder 
trouw een zorg uit, zal onderworpen worden aan disciplinaire 
maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband. 

Als u denkt dat iemand zich tegenover u vergeldt, dient u dit direct 
te melden aan de hand van een van de in het Draaiboek vermelde 
methodes.

Het is een schending van de Brunswick Connection om bewust 
iemand vals te beschuldigen, te liegen tegen een onderzoeker of 
te weigeren om mee te werken aan een onderzoek. “Te goeder 
trouw” een melding doen betekent niet dat u gelijk heeft als u een 
probleem meldt; het betekent alleen dat u een goede basis heeft 
voor uw overtuiging dat er een schending heeft of misschien heeft 
plaatsgevonden en dat u eerlijk bent als u uw melding doet. 

ETHIEK IN 
ACTIE
V: Zal mijn loopbaan schade ondervinden als ik een melding doe?

Nee. Een deel van onze taak volgens de Brunswick Connection is  
te streven naar een open omgeving waarin kwesties te goeder trouw 
gemeld kunnen worden zonder negatieve gevolgen voor de melder door 
de melding. We zullen alle gemelde gevallen van vergelding onderzoeken 
en waar nodig onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. 

V: Ik heb een situatie opgemerkt die volgens mij het Draaiboek 
schendt. Moet ik dit melden zelfs als ik niet zeker weet of er een 
probleem is?

Absoluut! U bent verantwoordelijk voor het onmiddellijk melden  
van mogelijke schendingen van het Draaiboek, zelfs wanneer u hoort 
over de schending via iemand anders of wanneer u geen bewijs hebt 
om de kwestie te ondersteunen. Uw melding zal serieus worden 
genomen en op de juiste manier worden onderzocht. Het is beter 
om een vermoeden te melden dat niet waar blijkt te zijn, dan om een 
mogelijke schending van de wet of de Gedragscode te negeren.

MEER INFORMATIE 
Procedures voor het verwerken van klachten met betrekking tot boekhouding en 
financiële zaken (E.02.01)
Klokkenluidersbeleid (E.02.03)
Beleid tegen intimidatie (H.01.02)

• ONDERZOEKER TOEWIJZEN: personen met de juiste kennis, objectiviteit en discretie 
• ONDERZOEK UITVOEREN: bepaal feiten door middel van interviews en/of documenten
• CORRIGERENDE MAATREGELEN: beveel indien nodig corrigerende maatregelen aan aan de juiste managers of belanghebbenden voor implementatie 
• FEEDBACK: indien van toepassing, geef algemene feedback aan de melder over actiepunten 
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WIJ 
BESCHERMEN  
ONS  
PERSONEELSBESTAND
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WE VIEREN EN  
RESPECTEREN 
DIVERSITEIT  
OP DE WERKPLEK
Een essentieel element van onze Brunswick Connection is 
het respecteren en bevorderen van diversiteit en inclusie 
op de werkplek. Wat bij ons centraal staat is dat we elkaar 
met respect en waardigheid moeten behandelen door 
diverse mensen, gedachten en ideeën te verwelkomen. We 
zijn allemaal succesvoller als we een inclusieve omgeving 
zonder respectloos en ongevoelig gedrag omarmen. 

De Brunswick Connection vereist dat we passende 
gedragsnormen op de werkplek handhaven. Dit betekent 
dat we geen enkele vorm van respectloos gedrag, pesten, 
intimidatie en/of discriminatie door iemand tolereren, inclusief 
leidinggevenden, collega's, leveranciers, cliënten, klanten 
of andere derden. Niemand mag ooit iemand anders op de 
werkplek lastigvallen, pesten en/of discrimineren vanwege 
iemands ras, huidskleur, religie, nationale afkomst, geslacht, 
leeftijd, seksuele geaardheid, zwangerschap, handicap, 
burgerschap, veteranenstatus of enige andere status die 
beschermd wordt door de toepasselijke wetgeving. Dit 
verbod is van toepassing ongeacht of u zich op bedrijfsterrein 
bevindt of bij werkgerelateerde functies buiten werktijden of 
buitenshuis, zoals feesten of zakenreizen. Pesten, intimidatie 
en discriminatie zijn ten strengste verboden, zelfs wanneer 
deze niet tot het niveau bereiken dat de wet zou schenden. 
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ETHIEK IN 
ACTIE
V: Ik werk samen met verschillende leveranciers en heb sterke 
relaties opgebouwd met hun vertegenwoordigers. Een van hen is 
pas geleden met mij gaan flirten en stuurt mij suggestieve e-mails. Ik 
voel mij er niet bij op mijn gemak, maar weet niet zeker wat ik moet 
doen, aangezien de vertegenwoordiger van de leverancier niet voor 
Brunswick werkt. Wat moet ik doen?

Hoewel de vertegenwoordiger geen medewerker is, moet u de situatie 
melden. De Brunswick Connection eist een werkomgeving die vrij is 
van intimidatie, zelfs van derden die geen medewerkers zijn. Intimidatie 
kan bestaan uit e-mails van en ongewenst flirten door een niet-
medewerker, waardoor een vijandige, intimiderende en oncomfortabele 
werkomgeving wordt gecreëerd. Brunswick neemt alle meldingen van 
intimidatie serieus en zal een gepast onderzoek instellen.

V: Ik heb een situatie opgemerkt die volgens mij het Draaiboek 
schendt. Mijn manager wordt vaak boos en schreeuwt naar alle mensen 
in het team wanneer we een deadline missen. Is dat intimidatie? 

Het hangt ervan af, maar hoe dan ook, de situatie creëert een 
negatieve werkomgeving. Dit gedrag is iets dat het bedrijf zal 
aanpakken omdat het onze verplichting onder de Brunswick 
Connection schendt om een respectvolle werkplek te delen. Meld 
uw zorgen bij uw plaatselijke Ethics Counselor of via een ander 
meldingsmechanisme. 

MEER INFORMATIE 
Anti-intimidatie (H.01.02)
Elektronische communicatie en internetgebruik (E.02.07)
Sociale media (H.01.05)

• luister en sta open voor verschillende standpunten

• laat van u horen als u discriminatie of intimidatie vermoedt door 
contact op te nemen met uw Ethics Counselor of via een ander 
meldingsmechanisme

• discrimineer niet of val niemand lastig 

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION  
TE HANDHAVEN 4

 Intimidatie op de werkplek kan vele vormen aannemen. Het 
is ongewenst gedrag - verbaal, fysiek of visueel - dat leidt tot 
een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving. 
Intimidatie op de werkplek kan bestaan uit “slechte” of “ongepaste” 
grappen vertellen, plagen, beledigen, pesten, kwetsend gedrag 
op de werkplek of grappen gericht op een persoon, of het 
kan plaatsvinden als een arbeidsvoorwaarde gekoppeld is aan 
ongewenste seksuele avances. 

• Met opzet tegen een collega botsen.

• “Slechte” grappen vertellen over geslacht, ras, nationale 
herkomst of religie.

• Doorsturen of delen van pornografische of aanstootgevende 
e-mails via de elektronische informatiesystemen van het bedrijf.

• Een medewerker dwingen tot omgang of een seksuele relatie 
door te dreigen met ontslag en andere arbeidsgerelateerde 
vergeldingen.

HOE ZIET  
INTIMIDATIE ERUIT?
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WE NEMEN EERLIJKE 
BESLISSINGEN OVER 
WERKGELEGENHEID

De Brunswick Connection ondersteunt een demografisch 
divers personeelsbestand. We zetten ons in voor eerlijkheid 
bij onze beslissingen over werkgelegenheid door ons te 
houden aan de basisprincipes van gelijke kansen op werk. 
Dat betekent dat alle beslissingen over het dienstverband - 
of het nu gaat om iemand aannemen, promoten of ontslaan -  
gebaseerd zijn op prestaties op basis van verdiensten, 
vaardigheden en resultaten en/of andere legitieme  
zakelijke redenen.
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V: Ik heb gesolliciteerd naar een functie op een afdeling met vijf 
mannelijke werknemers. De manager heeft de functie aan een man 
gegeven (ik ben een vrouw). Ik heb het gevoel dat ik gediscrimineerd 
ben. Wat kan ik doen?

Als u denkt dat u gediscrimineerd bent, moet u dit melden aan uw 
leidinggevende, de Ethics Hotline, uw plaatselijke Ethics Counselor 
of via een van de andere meldingsmechanismen vermeld in dit 
Draaiboek. Het incident zal direct worden onderzocht, voor zover van 
toepassing. U zult geen vergelding ondervinden voor het te goeder 
trouw doen van een melding.

V: Ik ben bang dat onze klanten zich ongemakkelijk voelen bij de 
fysieke handicap van een kandidaat. Is dit een legitieme reden om 
hem niet in dienst te nemen?

Nee. Om een sollicitant een functie te weigeren op basis van 
handicap, ras of andere beschermde classificatie is onwettige 
discriminatie. Als de sollicitant de best gekwalificeerde persoon is 
voor de functie, moeten we hem in dienst nemen. De Brunswick 
Connection waardeert alle personen vanwege hun verschillende 
achtergronden, benaderingen en ideeën. We verwachten niets minder.

MEER INFORMATIE 
Beleid inzake gelijke werknemerskansen en voorkeursbehandeling (H.01.01)
Redelijke accommodaties (H.01.10)
Elektronische communicatie en internetgebruik (E.02.07)
Sociale media (H.01.05)

ETHIEK IN 
ACTIE

• Een leidinggevende overweegt twee even getalenteerde 
medewerkers voor een promotie in zijn afdeling: een 
pasgetrouwde vrouw en een getrouwde man met kinderen.  
Hij geeft de man de promotie, omdat hij denkt dat als de  
vrouw kinderen krijgt, zij waarschijnlijk lang met verlof zal gaan  
of haar baan zal opzeggen. 

• Een medewerker met een handicap waardoor ze in een rolstoel 
moet zitten, wordt overgeslagen voor een verkooppositie 
waarbij veelvuldige publieke interactie komt kijken, hoewel zij 
over uitstekende sociale vaardigheden beschikt en uitmuntende 
prestatiebeoordelingen heeft. De uitleg die geboden wordt, is 
dat iemand die niet in een rolstoel zit, waarschijnlijk een hogere 
omzet zal halen.

VOORBEELDEN VAN SCHENDINGEN 
VAN GELIJKE ARBEIDSKANSEN

• Neem in dienst en promoveer op basis van kwalificaties, 
vaardigheden en prestaties

• Leef alle toepasselijke arbeidswetgeving na 

• Verwacht dat partners zich aan onze normen houden met en onze 
normen voor eerlijke behandeling en gelijke kansen respecteren 

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION  
TE HANDHAVEN 4
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UW GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID ZIJN ONZE 
TOPPRIORITEIT
De Brunswick Connection ondersteunt onze toewijding aan 
onze mensen om een veilige en gezonde werkomgeving 
te creëren en te ondersteunen waar iedereen optimaal 
kan presteren. We bevorderen actief de gezondheid 
en veiligheid van onze werknemers door middel van 
beleidslijnen en programma's die risico's identificeren en 
aanpakken en zoeken naar manieren om onze processen te 
verbeteren. Veiligheid staat altijd voorop! 

Naast het naleven van veilige werkprocedures om ongevallen 
op de werkplek actief te voorkomen, moeten we allemaal 
vrij blijven van het gebruik van drugs, alcohol of andere 
stoffen die ons vermogen om veilig en effectief te werken 
kunnen belemmeren. Onze Brunswick Connection verbiedt 
medewerkers om drugs of alcohol, waaronder marihuana, te 
gebruiken, te bezitten, over te dragen, te verkopen, uit te 
delen, te produceren of op andere wijze onder invloed ervan 
te zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor het 
bedrijf op of buiten het terrein van het bedrijf of tijdens het 
bedienen van een voertuig of materieel van het bedrijf.

De Brunswick Connection tolereert ook geen enkele vorm van 
geweld of bedreigingen op de werkplek door een werknemer, 
leverancier of bezoeker. Medewerkers die betrokken zijn bij 
dergelijk gedrag zullen onderworpen worden aan disciplinaire 
maatregelen, tot en met ontslag. In geen enkel geval mag 
iemand een wapen meenemen naar het werk. 
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ETHIEK IN 
ACTIE
V: Ik heb een veiligheidsprobleem, maar als ik het nu ter 
sprake breng, zal het de productie vertragen. Ik wil niet dat mijn 
leidinggevende boos op me wordt. Wat moet ik doen?

Meld het. Deadlines zijn belangrijk, maar veiligheid staat altijd 
voorop. We houden dus moeilijke telefoongesprekken wanneer dat 
nodig is en houden onze Brunswick Connection hoog door eventuele 
gezondheids- en veiligheidsproblemen onmiddellijk te melden, zelfs 
als dat kan betekenen dat de productie wordt vertraagd, een deadline 
wordt gemist of een zakelijke kans verloren raakt. 

V: Ik werk op de Assemblage afdeling en ik neem momenteel 
medicatie die slaperigheid en een aantal andere bijwerkingen kan 
veroorzaken. Moet ik melden dat ik deze medicatie neem en wat de 
mogelijke bijwerkingen zijn? 

Ja. Werknemers die geneesmiddelen op voorschrift of zonder voorschrift 
gebruiken die de alertheid of het oordeel kunnen aantasten -  
en daarom hun veiligheid en die van hun collega's in gevaar kunnen 
brengen - moeten hun supervisor, HR of het Occupational Health 
Department op de hoogte brengen wanneer ze zich op het werk 
melden. Als onderdeel van de Brunswick Connection heeft eenieder 
van ons de verplichting om een gezonde en veilige werkomgeving te 
verwezenlijken en te behouden. 

MEER INFORMATIE 
Beleid inzake drugsmisbruik voor werknemers (H.05.01)
Veiligheid op het werk (H.05.03)
Preventie van geweld op het werk (H.05.04)

• Speel een actieve rol bij het garanderen van uw eigen veiligheid 
en die van anderen

• Opleidingsvereiste? Houd u eraan. Veiligheidsuitrusting? Draag 
het. Onveilige toestand? Meld het onmiddellijk

• Ken de toepasselijke wetgeving inzake gezondheid en veiligheid 
op het werk en het gerelateerde bedrijfsbeleid en leef deze na 

• Breng nooit illegale drugs of andere gereguleerde stoffen mee 
naar het bedrijfsterrein en meld u nooit op het werk aan onder 
invloed van drugs of alcohol

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION  
TE HANDHAVEN 4
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WE ONDERSTEUNEN 
WERELDWIJDE 
MENSENRECHTEN 
De Brunswick Connection vereist dat we alle mensenrechten 
respecteren in alles wat we doen, inclusief vrijheid van (vak) 
vereniging en persoonlijke politieke betrokkenheid. 

Iedereen die voor Brunswick werkt, doet dit uit eigen vrije 
wil, in een veilige en gezonde omgeving. We verbieden 
discriminatie, slavernij en kinderarbeid ten strengste en 
zorgen ervoor dat we controles en beschermingen hebben 
om deze te vermijden. De Gedragscode voor leveranciers 
van Brunswick vereist eveneens dat alle leveranciers, 
verkopers en andere derden die zakendoen met Brunswick 
deze vereisten naleven en zich eraan houden.  

De Brunswick Connection respecteert ook de rechten van  
werknemers om met iedereen van hun keuze en om betrokken 
te zijn bij politiek buiten het werk. Voor activiteiten waarbij er  
geen rechtstreeks verband is met een specifiek geïdentificeerde 
arbeidszorg, is het belangrijk om de naam, eigendommen 
of andere middelen van Brunswick niet te gebruiken om 
uw persoonlijke politieke activiteiten te ondersteunen. 
Persoonlijke politieke activiteiten moeten in uw eigen tijd en  
op eigen kosten plaatsvinden, en in overeenstemming met 
de toepasselijke wetgeving. Voor uw eigen persoonlijke 
politieke activiteiten mag u nooit suggereren dat uw 
tijd, middelen of geld afkomstig zijn van of worden 
goedgekeurd door Brunswick. 
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• Gedwongen of kinderarbeid is absoluut verboden. We 
verwachten de hoogste naleving van wereldwijde mensenrechten 
en lokale wetten met betrekking tot arbeid, tijd en lonen.

 
• Onze leveranciers en zakenpartners zijn verantwoordelijk voor 

het naleven van dezelfde principes via onze Gedragscode voor 
leveranciers. 

• Persoonlijke politiek moet in uw eigen tijd worden uitgevoerd, 
zonder gebruik te maken van middelen van Brunswick en zonder 
te suggereren dat u voor of namens Brunswick spreekt. 

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION 
TE HANDHAVEN 

• Een manager vraagt medewerkers van zijn afdeling om  
kaartjes te kopen voor een politieke geldinzamelingsactie voor 
een kandidaat die wordt ondersteund door een  
grote klant.

• Op de parkeerplaats van het bedrijf verspreidt een collega na 
het werk flyers voor een kandidaat voor een politieke ambt die 
meedoet aan de verkiezingen.

• Een manager stuurt een e-mail vanaf de computer in zijn kantoor 
naar zijn collega’s om hen te vragen om te stemmen voor een 
kandidaat die hij steunt.

VOORBEELDEN VAN ONJUISTE POLITIEKE 
ACTIVITEITEN OP HET WERK

4 ETHIEK IN 
ACTIE
V: Een vriend stelt zich beschikbaar voor een politieke functie en ik 
wil hem graag helpen om campagne te voeren. Is dit toegestaan?

Ja. Uw persoonlijke politieke activiteiten zijn uw eigen zaak. Zorg 
er alleen voor dat u geen middelen van Brunswick gebruikt, zoals 
werktijd, e-mail of de naam Brunswick voor de campagne. 

V: Mijn manager praat veel over zijn politieke voorkeur, die echter 
heel anders is dan die van mij. Soms maakt hij zelfs opmerkingen 
over het ras, de religie of de nationale oorsprong van kandidaten 
die ik kwetsend vind. Kan hij mijn promoties of loonsverhogingen 
tegenhouden of mij zelfs ontslaan, omdat ik een andere politiek  
partij aanhang?

Nee. Uw manager kan u niet straffen, omdat u een andere  
politieke mening bent toegedaan. Als zijn gedrag een intimiderende, 
vijandige of onaangename werkomgeving creëert volgens het Anti-
intimidatiebeleid van het bedrijf, bent u bovendien verplicht om dit te 
melden voor verder onderzoek in het kader van ongewenst gedrag.

MEER INFORMATIE 
Anti-intimidatie (H.01.02)
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WE GEVEN OM 
HET MILIEU EN DE 
GEMEENSCHAPPEN 
WAARIN WE WERKEN 

De Brunswick Connection streeft ernaar om zodanig 
producten en ervaringen te bieden dat onze impact op het 
milieu wordt geminimaliseerd en voor de duurzaamheid 
van onze zakelijke activiteiten wordt gezorgd. We werken 
hard aan duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
in onze vestigingen en producten en zetten ons in voor 
het minimaliseren van de impact op het milieu tijdens 
de productie, distributie, gebruik en verwijdering van 
onze producten. Raadpleeg voor meer informatie over 
de inzet van Brunswick voor milieuduurzaamheid ons 
Duurzaamheidsrapport, beschikbaar op  
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability.
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• Voldoe aan alle toepasselijke milieuwetten en beleidslijnen van het 
bedrijf 

• Meld alle verspilling, lekkages of ongeautoriseerde lozingen aan het 
management 

• Wees waakzaam om ervoor te zorgen dat we niet meer energie 
of water gebruiken dan nodig is en streef ernaar om het energie- 
en waterverbruik te verminderen bij het ontwikkelen van nieuwe 
producten en processen.

• Zorg ervoor dat onze leveranciers en zakenpartners de overeengekomen 
milieunormen volgen 

• Minimaliseer en recycle afval of zoek naar geschikt alternatief gebruik 
voor afvalmaterialen 

• Onderneem persoonlijke acties, zoals lichten uitdoen, minder papier 
gebruiken, elektronica uitschakelen en recyclen – kleine acties kunnen 
een groot verschil maken 

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION  
TE HANDHAVEN 4

• We doen ons best om de hoeveelheid en de kosten van het 
energieverbruik te verminderen. 

• We streven ernaar om de hoeveelheid geproduceerd afval of 
verbruikte middelen te verminderen. 

• We minimaliseren de impact op het milieu bij de productie, het  
gebruik en de beschikking van onze producten. 

• We ontwikkelen producten die leiden tot een verbeterde 
ecologische voetafdruk gedurende hun levenscyclus. 

• We bevorderen veilig en verantwoord gebruik van onze producten 
door onze consumenten. 

• We maken de gemeenschappen beter waarin onze producten 
worden gemaakt en gebruikt. 

VOORBEELDEN VAN WAT WE HEBBEN 
GEDAAN EN ZULLEN BLIJVEN DOEN
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WIJ  
DOEN OP  
EEN INTEGERE 
MANIER ZAKEN
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WIJ HOUDEN 
NAUWKEURIGE 
BESTANDEN BIJ 
Onze Brunswick Connection vereist dat we 
waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurige financiële 
rapporten en boekhoudkundige bestanden bijhouden, 
terwijl we de juiste processen en controles volgen. U 
mag nooit een dossier of account vervalsen, inclusief 
tijdrapporten, onkostendeclaraties en andere Brunswick-
bestanden. Fraude is absoluut verboden en werknemers die 
zich bezighouden met een plan om iemand te bedriegen, 
zullen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen 
tot en met beëindiging van het dienstverband. 

Op dezelfde manier dat we geen omkoping tolereren, 
tolereren we geen witwaspraktijken. Geen enkele verkoop- 
of zakelijke relatie is de moeite waard om onze Brunswick 
Connection in gevaar te brengen. Door onze processen 
en controles voor de selectie van leveranciers en klanten 
te volgen, inclusief het due diligence-proces voor derden, 
bevestigen we onze inzet om te voldoen aan de anti-witwas 
wetten en het handhaven van de Brunswick Connection. 
Neem contact op met de Juridische afdeling als u op de 
hoogte bent van verdachte transacties of activiteiten.
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• Registreer en classificeer transacties in de juiste boekhoudkundige 
periode en in het juiste account en afdeling. 

• Zorg ervoor dat alle verslagen aan wetgevende instanties volledig, 
eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk zijn 

• Vervals of verdraai nooit de echte aard van een transactie 

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION  
TE HANDHAVEN 

• Cheques vervalsen of wijzigen.

• Het vervalsen van rapporten, inclusief onkostendeclaraties.

• Een medewerker gebruikt zijn zakelijke creditcard voor  
persoonlijke onkosten. 

• Omzetcijfers aan het einde van het jaar verhogen door goederen te 
versturen waarvan bekend is dat ze defect zijn of niet voldoen aan 
de eisen en zullen worden teruggestuurd.

• Een botenbouwer markeert bewust bepaalde onderdelen als 
defect, neemt de onderdelen mee naar huis en verzamelt in de 
loop van de tijd voldoende om haar eigen boot te bouwen.

• Wijzigen, verwijderen of vernietigen van documenten, behalve in 
overeenstemming met het beleid.

VOORBEELDEN 
VAN FRAUDE

4 ETHIEK IN 
ACTIE
V: Ik ben er onlangs achter gekomen dat sommige betalingen als 
reclamekosten weergegeven zijn, terwijl ze eigenlijk voor amusement 
waren. Is het een probleem als de onkostencode niet helemaal 
nauwkeurig is, aangezien het totaal uitgegeven bedrag correct was?

Ja. De Brunswick Connection vereist dat onze boeken de juiste 
gegevens bevatten en al onze transacties volledig weergeven. Valse 
transacties of verkeerde weergaven van financiën vormen een schending 
van onze beleidslijnen en kunnen een schending van de wet betekenen.

V: Mijn leidinggevende heeft mij gevraagd een financieel document 
te ondertekenen waarvan ik niet zeker weet of het klopt, maar mijn 
leidinggevende blijft zeggen dat het correct is. Wat moet ik doen? 

Onderteken nooit een zakelijk document als u denkt dat het 
onvolledig, onnauwkeurig of onjuist is. De Brunswick Connection 
verbiedt tevens dat uw leidinggevende of wie dan ook u of wie dan 
ook beïnvloedt, ertoe dwingt of manipuleert om een onnauwkeurig 
document in te dienen. U moet uw zorgen delen met uw 
leidinggevende en/of een melding doen.

MEER INFORMATIE 
Door de medewerker te declareren reis- en zakelijke onkosten (X.00.02)
Klokkenluidersbeleid (E.02.03)
Anticorruptie en antiomkoping (L.01.03)
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WIJ ONTWERPEN EN 
PRODUCEREN VEILIGE 
EN HOOGWAARDIGE 
PRODUCTEN
Wat onze producten betreft, doen we nooit concessies. 
Over de hele wereld kiezen consumenten merken van 
Brunswick vanwege hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Het is van cruciaal belang dat de producten van Brunswick 
aan hun reputatie voldoen. Om ervoor te zorgen dat dit 
het geval is, zorgt de Brunswick Connection ervoor dat we 
veilige producten verkopen en produceren die voldoen 
aan alle toepasselijke veiligheids- en wettelijke vereisten of 
deze overtreffen wanneer ze worden verkocht. 

Om de Brunswick Connection te ondersteunen, moet u 
onmiddellijk van u laten horen als iets niet goed aanvoelt, 
of om een veiligheid gerelateerde zorg, defect of storing 
te melden. Neem nooit een beslissing die de integriteit van 
onze klanten in onze producten kan ondermijnen. 
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• Een medewerker van de klantenservice wordt gebeld door een 
klant die meldt dat een van de producten van het bedrijf kapot 
is gegaan tijdens het gebruik en dat de klant gewond is geraakt. 
De vertegenwoordiger vraagt zo veel mogelijk informatie van de 
klant en meldt het geval direct aan haar leidinggevende.

• Het valt een productiemedewerker op dat een slang van een 
nieuwe leverancier niet goed past. Zij verwacht dat door de 
trillingen van de motor de slang zal loskomen en vertelt haar 
leidinggevende dat het nieuwe onderdeel zorgvuldiger moet 
worden onderzocht.

VOORBEELDEN VAN HET HANDHAVEN 
VAN DE BRUNSWICK CONNECTION 

• Een verkoopvertegenwoordiger krijgt van een klant te horen dat 
hij niet meer van het bedrijf zal kopen, omdat “mensen steeds 
gewond raken door uw producten”. De vertegenwoordiger 
vindt deze klacht te vaag en meldt dit niet aan haar 
leidinggevende.

• Een medewerker merkt een enorme toename in garantieclaims 
op met betrekking tot een haperend onderdeel. Hij beseft dat 
het falen van dit onderdeel een veiligheidsrisico kan vormen. 
Aangezien hij het druk heeft, negeert hij echter het probleem. 

HET NIET ONDERSTEUNEN VAN 
DE BRUNSWICK CONNECTION

ETHIEK IN 
ACTIE
V: Een van de tests die we uitvoeren op een product wordt verder in 
de productielijn herhaald. Waarom slaat u de eerste test niet over – 
zou dat de levering niet versnellen? 

Nee. Het overslaan van een vereiste test is nooit een goed idee. Als 
u ideeën hebt om de efficiëntie te verbeteren, is het geweldig om ze 
te delen. Maar tenzij het proces wordt geëvalueerd en gewijzigd, is 
het van cruciaal belang om elke stap te voltooien, zoals vereist, om 
ervoor te zorgen dat we ons inzetten om altijd veilige, hoogwaardige 
producten te leveren. 

4
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WIJ DOEN  
NOOIT AAN  
OMKOPING
De Brunswick Connection creëert en ondersteunt een 
corrupte en omkopingsvrije zone. Deze regel is vrij 
eenvoudig – koop nooit iemand om, waar en wanneer dan 
ook, om welke reden dan ook. Bied geen steekpenningen 
aan, accepteer geen steekpenningen en laat anderen u niet 
omkopen. 

Deze regel is ook van toepassing op onze leveranciers en  
derden die namens ons handelen. We verwachten van al onze  
zakenpartners dat ze ons Draaiboek en onze Gedragscode 
voor leveranciers naleven, zelfs in uitdagende omgevingen. 
Bij het selecteren van of leidinggeven aan derden, dient 
u ervoor te zorgen dat u het due diligence proces van 
Brunswick volgt alvorens u een zakelijke relatie aangaat. 

De wetten in sommige landen leggen grotere straffen op 
voor het omkopen van overheidsfunctionarissen, maar voor 
ons blijven de regels dezelfde – koop nooit iemand om, 
waar, wanneer dan ook, om welke reden dan ook. 
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WAT IS OMKOPING?

 Op dezelfde manier dat we geen omkoping tolereren, tolereren we 
geen witwaspraktijken. Geen enkele verkoop- of zakelijke relatie 
is de moeite waard om onze Brunswick Connection in gevaar te 
brengen. Door onze processen en controles voor de selectie van 
leveranciers en klanten te volgen, inclusief het due diligence-proces 
voor derden, bevestigen we onze inzet om te voldoen aan de anti-
witwas wetten en het handhaven van de Brunswick Connection. 
Neem contact op met de Juridische afdeling als u op de hoogte 
bent van verdachte transacties of activiteiten. 

WAT IS HET WITWASSEN  
VAN GELD?

• Geschenken

• Gunst

• Donatie

• Sponsoring

• Prijs

• Aandelen  

• Vakanties

• Aanbieden van 
een dienstver-
band 

• Politieke  
bijdragen 

• Gastvrijheids-
gebaren 

• Productaanbod

ETHIEK IN 
ACTIE
V: Wie is een overheidsbeambte?

Een functionaris of medewerker van een overheid, afdeling of 
instelling; een persoon die in een officiële hoedanigheid optreedt 
voor of namens een overheidsafdeling of -instelling; politieke partijen, 
leden van politieke partijen en kandidaten voor een openbare 
functie; functionarissen en medewerkers van overheidsbedrijven 
en functionarissen en medewerkers van openbare internationale 
organisaties. Het is uw verantwoordelijkheid om te weten of degene 
met wie u zakendoet, een overheidsbeambte is. Neem bij twijfel 
contact op met de Juridische afdeling.

V: Een consultant die wij gebruiken om te helpen met 
overheidsrelaties, heeft ons recent gevraagd om een grote verhoging 
van zijn commissie. Ik verdenk de consultant ervan dat hij van plan is 
om dit geld aan plaatselijke beambten te geven. Wat moet ik doen?

Meld uw verdenkingen bij de Juridische afdeling. Dergelijke bedragen 
mogen niet aan de consultant betaald worden, totdat het bedrijf uw 
zorgen heeft onderzocht.

MEER INFORMATIE 
Beleid inzake anti-corruptie en anti-omkoping en reizen van buitenlandse functionarissen  
 Formulier voor voorafgaande goedkeuring uitgaven (L.01.03)
Door de medewerker te declareren reis- en zakelijke onkosten (X.00.02)

25



E T H I E K  I N  A C T I E  Het Integriteitsdraaiboek van Brunswick

WE VERMIJDEN BELAN
GENVERSTRENGELINGEN  
De Brunswick Connection vereist dat we handelen in het 
beste belang van Brunswick en ons onthouden van activite-
iten die belangenverstrengeling creëren of lijken te creëren. 
Zelfs de schijn van een verstrengeling kan problematisch 
zijn. Daarom vragen wij u om elke mogelijke belangenver-
strengeling bekend te maken en altijd uw gezonde verstand 
te gebruiken om uw vermogen om onafhankelijke beslissin-
gen te nemen te beschermen. Niet alle verstrengelingen 
zijn verboden, maar alle verstrengelingen moeten worden 
bekendgemaakt en beoordeeld. U kunt potentiële ver-
strengelingen bekendmaken tijdens ons jaarlijkse certificer-
ingsproces of op  www.bcethics.com. 

Wat is een belangenverstrengeling? 

Een belangenverstrengeling doet zich voor als u persoonli-
jke belangen laat meetellen - of de schijn wekt die te laten 
meetellen - in de beslissingen die u neemt namens Bruns-
wick. Verstrengelingen kunnen voortvloeien uit een aantal 
zaken, waaronder externe banen, een belang in een concur-
rerend bedrijf of familierelaties.

• U creëert een situatie van belangenverstrengeling
• U moet deze vermijden of openbaar maken

CREËERT HET EEN VOORDEEL VOOR MIJ?

CREËERT HET DE SCHIJN VAN VOORDEEL?

KOMT HET UW VRIENDEN OF FAMILIE TEN GOEDE?

KOMT HET EEN ZAKELIJKE MEDEWERKER TEN GOEDE?

GAAT DE BESLISSING TEN KOSTE VAN BRUNSWICK?

Bij het overwegen van een handelwijze:

JA?
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ETHIEK IN 
ACTIE
V: Ik ben een manager aan het werven voor een nieuwe positie.  
Mijn nicht voldoet aan de eisen en is op zoek naar werk. Mag ik haar 
in dienst nemen?

Hoewel uw nicht aan alle eisen voldoet, moet u deze verstrengeling met 
uw manager bespreken, voordat u verdergaat met de werving of zelfs 
maar sollicitatiegesprekken aangaat met uw nicht. Als wordt besloten  dat 
uw nicht op gesprek mag komen voor de functie, zal u waarschijnlijk niet 
aanwezig mogen zijn bij het gesprek of deel hebben in de beslissing.

V: Ik heb gehoord dat mijn afdeling in onderhandeling is over 
een overeenkomst waardoor het bedrijf waar mijn vrouw werkt, 
een belangrijke leverancier van Brunswick wordt. Kan dit tot 
belangenverstrengeling leiden?

Ja. Belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling 
kan zich zeker voordoen in dit geval, aangezien het kan lijken alsof u 
bevooroordeeld bent ten opzichte van het bedrijf van uw vrouw. U 
moet een Formulier voor melding van belangenverstrengeling invullen 
en, indien van toepassing, wordt u buiten het besluitvormingsproces 
gehouden. Hierdoor kunt u een situatie vermijden die uw vermogen 
om goede, objectieve, zakelijke beslissingen te nemen, oneigenlijk 
beïnvloedt of de schijn daarvan wekt.

MEER INFORMATIE
Belangenverstrengeling en Certificering (E.02.06)
In dienst nemen van familieleden (H.02.04)
Externe dienstverband (H.02.05)
In dienst nemen van familieleden (H.02.04)
Anticorruptie en antiomkoping (L.01.03)

• Het hebben van een tweede baan die uw functie bij Brunswick 
belemmert of het gebruik van eigendommen, apparatuur, 
informatie of andere middelen van Brunswick voor het uitvoeren 
van werkzaamheden voor een tweede baan.

• Een eigendomsbelang van u of een familielid (anders dan eigendom 
van een minimale hoeveelheid aandelen - minder dan $ 50.000 
marktwaarde in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf) in een 
ander bedrijf dat zakendoet of concurreert met Brunswick.

• Een inkoopmedewerker die het verkoopautomatenbedrijf 
van haar vader kiest om verkoopautomaten te leveren, maar 
aan niemand vertelt dat haar vader de eigenaar is van het 
verkoopautomatenbedrijf.

• Familieleden in dienst nemen die direct onder u vallen.

• Een romantische relatie aanknopen met een medewerker aan wie 
u rechtstreeks of functioneel leidinggeeft. 

VOORBEELDEN VAN  
BELANGENVERSTRENGELING

 Wees vooral voorzichtig als u verantwoordelijk bent voor het 
selecteren of managen van een leverancier namens Brunswick. 
Uw persoonlijke interesses en relaties mogen niet van invloed 
zijn, of de schijn wekken dat zij van invloed zijn, op uw vermogen 
om beslissingen te nemen die in het belang zijn van het bedrijf. 
Volg bij het selecteren van leveranciers altijd de geldende 
wervingsrichtlijnen.

LEVERANCIERS SELECTEREN  
EN/OF BEHEREN
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KEN DE REGELS VOOR 
GESCHENKEN EN 
ENTERTAINMENT

Het accepteren van geschenken, entertainment of andere 
zakelijke attenties kan gemakkelijk de schijn van een 
belangenverstrengeling wekken, vooral wanneer de waarde 
van het item aanzienlijk is. De Brunswick Connection vereist 
dat we geschenken, entertainment of maaltijden accepteren 
of geven binnen bepaalde grenzen, waaronder: 

1.  De activiteit moet een redelijk zakelijk doel ondersteunen; 
2.  Het mag niet frequent zijn; 
3.  Het moet voldoen aan alle toepasselijke wetten en  

de beleidslijnen van het bedrijf; 
4.  Het moet een goedkoop niet-geldelijk geschenk zijn – 

over het algemeen minder dan $ 100 in waarde. 

Activiteiten met een waarde van meer dan $ 100 moeten 
worden bekendgemaakt op een formulier voor het melden 
van geschenken dat te vinden is op  www.bcethics.com, 
dat zal worden beoordeeld door uw manager en het Ethics 
Office voordat het geschenk wordt aangeboden, ontvangen 
of geaccepteerd.

SPOTLIGHT:
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ETHIEK IN 
ACTIE
V: Ik wil geschenken sturen naar grote klanten aan het begin van  
het nieuwe jaar om ze te bedanken voor hun zaken. Mag ik een  
fruitmand sturen van $ 50?

Dit is waarschijnlijk een redelijk en geschikt relatiegeschenk dat aan de 
normen van de Brunswick Connection voldoet. Behalve als dit klanten 
in een positie brengt waardoor zij subjectief lijken of onder druk 
worden gezet om zakelijke beslissingen te nemen, is dit onregelmatige 
relatiegeschenk waarschijnlijk aanvaardbaar.

V: Ik zal aanwezig zijn bij een tewaterlating van een boot met een 
vertegenwoordiger van de kustwacht. Ik wil hem graag een shirt of 
pet met het logo van het bedrijf geven. Is dit aanvaardbaar?

Ja, dit relatiegeschenk van minieme waarde (minder dan $ 100) mag 
worden gegeven, zolang het open en transparant gebeurt, op de 
juiste wijze wordt weergegeven in de boeken van het bedrijf en 
aanvaardbaar is volgens de plaatselijke wetgeving. Neem contact 
op met de Juridische afdeling als u wilt weten of u dit geschenk mag 
geven en hoe het moet worden geregistreerd. 

• Een fabrieksmanager die vaak dure flessen wijn aanneemt van een 
leverancier en deze niet meldt.

• Een verkoopmanager die leden van zijn team en een paar klanten 
meeneemt naar een herenclub voor volwassen amusement.

• Een inkoopmanager die op een geheel betaalde skivakantie gaat 
die hem aangeboden is door een verkoper.

ONGEPASTE  
GESCHENKEN

 Geschenken die worden aangeboden aan of ontvangen van 
overheidsbeambten, mogen nooit meer dan $ 100 waard zijn. 
Overheidsgeschenken moeten open en transparant worden 
gegeven of ontvangen en correct worden geregistreerd in de 
boeken van het bedrijf, op voorwaarde dat ze enkel respect 
of dankbaarheid aanduiden en aanvaardbaar zijn volgens de 
plaatselijke wetgeving. Neem contact op met de Juridische 
afdeling als u wilt weten of een geschenk, etentje of amusement 
voor of van een overheidsbeambte is toegestaan.

APARTE OPMERKING OVER 
GESCHENKEN AAN  
OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN

Geschenken die worden aangeboden aan of ontvangen van iemand, mogen NOOIT contant geld  
of equivalenten daarvan (zoals cadeaubonnen) zijn.
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WE CONCURREREN OP 
EEN EERLIJK MANIER
De Brunswick Connection ondersteunt eerlijke en legale 
concurrentie. Dit betekent dat we winnen door te voldoen 
aan alle mededingingswetten (ook wel “antitrustwetten” 
genoemd) van de landen waarin we zakendoen door 
innovatieve, hoogwaardige producten te verkopen tegen 
concurrerende prijzen. Wij concurreren nooit door middel 
van onjuiste acties of onjuiste afspraken om een ander 
bedrijf schade toe te brengen, het uit een markt te stoten 
of de voorkomen dat het een markt betreedt. Onze 
Brunswick Connection verbiedt ons om een overeenkomst 
te sluiten met een concurrent die op onredelijke wijze 
de concurrentie beperkt met betrekking tot prijzen, 
producten en diensten, zakelijke praktijken, gebieden, 
distributiekanalen en/of klantenlijsten. 

De Brunswick Connection vereist ook dat we informatie 
over concurrenten eerlijk en oprecht gebruiken. We 
mogen ons nooit inlaten met illegale activiteiten voor 
het verkrijgen van concurrentie-informatie, noch mag 
u concurrentie-informatie accepteren, bekendmaken 
of gebruiken dat bekend is gemaakt als schending van 
een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Evenmin mag 
concurrentiegevoelige informatie worden uitgewisseld met 
concurrenten, direct of indirect, zoals via derden of openbare 
verklaringen. Wanneer u met klanten praat, geef dan alleen 
waarheidsgetrouwe informatie over de kwaliteit, kenmerken 
en beschikbaarheid van onze producten en maak geen 
kleinerende opmerkingen over onze concurrenten. 
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 Illegale afspraken hoeven geen ondertekende contracten te zijn;  
Het kunnen mondelinge afspraken zijn tussen partijen. Dit gedrag 
kan zowel u als Brunswick serieus in gevaar brengen. Vertrek 
direct bij vergaderingen of informatiebijeenkomsten waarbij 
concurrenten aanwezig zijn en anti-concurrentiegedrag wordt 
tentoongespreid. Meld gesprekken of gedrag die dit beleid 
kunnen schenden, en bespreek deze onderwerpen niet met een 
concurrent, wetgevende instelling of externe advocaat zonder dit 
eerst te bespreken met de Juridische afdeling van uw divisie of de 
Juridische afdeling van het bedrijf. 

ILLEGALE AFSPRAKEN

ETHIEK IN 
ACTIE
V: Ik kwam een oude universiteitsvriend tegen op een beurs die  
voor een van onze concurrenten werkt. Ze vroeg me hoe het ging.  
Wat moet ik doen? 

Er is geen probleem met het reageren op een algemene, niet-
specifieke manier om te zeggen dat alles goed gaat, maar houd uw 
gesprek op hoog niveau en wees u ervan bewust dat het voeren van 
een gesprek met een concurrent anderen de schijn kan wekken van 
iets ongepasts. 

V: Wat wordt beschouwd als concurrentiegevoelige informatie? 

• Prijzen en gerelateerde elementen (kortingen, kortingen, 
vergoedingen, voorwaarden)

• Niet-prijsgebieden van concurrentie (garanties, kwaliteit en prestaties)

• Verkoop- en marketingplannen (promoties, reclame en  
productpositionering)

• Tarieven voor diensten die we kopen, inclusief salarissen/voordelen 
voor werknemers 

• Ga eerlijk om met onze klanten, leveranciers en concurrenten. 

• Praat niet met  
concurrenten over onze bedrijfsstrategieën en -plannen 

• Ga nooit een overeenkomst of afspraak aan, formeel of 
informeel, met een concurrent of leverancier om:

 -   prijzen voor onze producten te bepalen, vast te leggen of 
vast te houden 

 - Gebieden of markten te verdelen 
 - Te weigeren om zaken te doen met een klant of leverancier 
 - Productie, verkoop of output te beperken 

• Wees eerlijk, feitelijk en volledig in onze reclame-, verkoop- en 
promotiematerialen 

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION  
TE HANDHAVEN 4

31



E T H I E K  I N  A C T I E  Het Integriteitsdraaiboek van Brunswick 32

WIJ  
BESCHERMEN ONZE 
BEDRIJFSMIDDELEN 
EN INFORMATIE
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GELD OF PRODUCTEN VAN HET BEDRIJF

TIJD VAN DE MEDEWERKER OP HET WERK

COMPUTERSYSTEMEN EN SOFTWARE

TELEFOONS, KOPIEERAPPARATEN

BEDRIJFSVOERTUIGEN

HANDELSMERKEN/INTELLECTUELE EIGENDOM  
VAN HET BEDRIJF

Wat is een bedrijfsmiddel?

 
WE GEBRUIKEN 
EN BESCHERMEN 
BEDRIJFSMIDDELEN OP 
DE JUISTE MANIER 

Onze Brunswick Connection vereist dat we onze middelen 
met integriteit en efficiëntie beschermen en gebruiken. 
Onze faciliteiten, apparatuur, materiaal, eigendom, 
technologie, informatie en merk zijn verkregen door het 
harde werken van veel mensen. Wij zijn het elkaar, onze 
klanten, aandeelhouders en zakelijke partners verplicht om 
het eigendom van Brunswick te beschermen tegen diefstal, 
verlies, verkwisting of schade. 

Hoewel incidenteel persoonlijk gebruik van sommige 
bedrijfsmiddelen redelijk is, gebruiken we nooit 
bedrijfsmiddelen voor persoonlijk gewin, delen we ze niet 
met iemand buiten Brunswick of verwijderen we ze uit 
bedrijfsfaciliteiten zonder de juiste toestemming. Gebruik 
geen computers of apparatuur van het bedrijf voor illegale 
of onethische activiteiten, zoals gokken of pornografie. 
Diefstal van bedrijfsmiddelen wordt nooit getolereerd 
en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, naast de 
beëindiging van uw dienstverband. 
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KEN DE REGELS VOOR 
CORRECT GEBRUIK VAN 
UW ELEKTRONISCHE 
INFORMATIESYSTEMEN
Een belangrijk onderdeel van de manier waarop we werken 
en hoe we zakendoen, is de toegang tot en het gebruik 
van elektronische informatietechnologie. Onze Brunswick 
Connection vereist dat we onze elektronische technologie 
voornamelijk gebruiken voor zakelijke doeleinden. 
Persoonlijk gebruik van elektronische technologie moet 
redelijk zijn en mag nooit uw taken in de weg staan. 

Houd er rekening mee dat elektronische technologie 
eigendom is van het bedrijf en dat alle berichten die 
worden samengesteld, verzonden of ontvangen ook als 
bedrijfseigendom worden beschouwd. Dit betekent dat het 
Bedrijf het gebruik van zijn elektronische technologie kan 
controleren, ongeacht of het gebruik zakelijk of persoonlijk 
is, en waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 
Mogelijk moeten we toezicht houden op een ethisch of 
ander onderzoek, om de wettelijke rechten van het bedrijf 
te beschermen en om naleving van onze beleidslijnen en de 
toepasselijke wetgeving te garanderen.

Wat is een elektronisch informatiesysteem? 

• E-mailadres  • Mobiele apparaten
• Faxapparaat  • Telefoon 
• Sms-berichten • Voicemailberichten
• Internet 

SPOTLIGHT:

• Een medewerker gebruikt zijn zakelijke emailadres om 
zijn vriend buiten het bedrijf een email te sturen met 
een grap die beledigend is voor een religieuze groep.

• Een medewerker gebruikt zijn bedrijfscomputer om  
naar pornografisch materiaal te kijken.

• Een marketingmanager stuurt vertrouwelijke 
ontwikkelingsinformatie over een nieuw product buiten 
het bedrijf zonder de juiste goedkeuring.

Voorbeelden van ongepast gebruik van het bedrijf
elektronische informatiesystemen
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WIJ BESCHERMEN 
VERTROUWELIJKE 
INFORMATIE 

Onze Brunswick Connection vereist dat we informatie op de 
juiste manier beschermen en beheren. 

Deze verplichting omvat: 

• Redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
nemen om vertrouwelijke informatie en die van onze 
consumenten, leveranciers, zakenpartners of andere 
derden te beschermen, zelfs nadat uw dienstverband 
eindigt; 

• Het melden wanneer u verneemt dat bedrijfsinformatie 
is gestolen, verloren is gegaan, is vrijgegeven aan een 
onbevoegde derde partij of anderszins verkeerd is 
behandeld; 

• Vertrouwelijke informatie op de juiste manier 
te behandelen, niet alleen in overeenstemming 
met onze beleidslijnen en onze procedures, maar 
ook in overeenstemming met de toepasselijke 
privacywetgeving; en 

• Het bewaren of verwijderen van vertrouwelijke 
gegevens in overeenstemming met ons beleid inzake 
het bewaren van gegevens en onze beleidslijnen 
inzake gegevensbeveiliging. 
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• Schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tussen Brunswick 
en medewerkers, tussenpersonen, strategische partners en/of 
andere derden.

• Intellectuele eigendom, zoals handelsmerken, octrooien, 
auteursrechten en handelsgeheimen in het bezit van het bedrijf.

• Marketingplannen, prijsinformatie en technische specificaties.

• Persoonlijke informatie van medewerkers, zoals 
thuisadressen, telefoonnummers, Burgerservicenummers, 
bankrekeningnummers of informatie over uitkeringen.

• Persoonlijke of financiële informatie van de klant.

• Financiële informatie van het bedrijf (bijv. factuurregisters, 
loongegevens, financiële overzichten, overzichten van te betalen 
rekeningen, lijsten van verkopers, prijs- en kosteninformatie enz.).

• Financiële en andere zakelijke informatie over mogelijke 
overnames en/of nieuwe productlanceringen.

• Tekeningen voor huidige of mogelijke nieuwe producten.

• Klantenlijsten en overeenkomsten, gegevens over marktaandelen 
en leveranciersovereenkomsten, strategische plannen enz.

WAT IS VERTROUWELIJKE  
INFORMATIE? ETHIEK IN 

ACTIE
V: Ik heb een telefoontje van iemand van Personeelszaken van 
een ander bedrijf gekregen. Zij werkt aan een benchmarking-
project en wil van al mijn medewerkers de startdatums, functies en 
basissalarissen weten. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen.

Informatie over onze medewerkers is vertrouwelijk en mag alleen 
gegeven worden aan degenen die bevoegd zijn om deze informatie 
te hebben. Geef dit soort informatie nooit behalve als u zeker 
weet dat het gepast is. Vraag in deze situatie ondersteuning van 
Personeelszaken en het Bureau voor privacy.

V: Ik heb een document met de salarissen van verschillende andere 
medewerkers op mijn afdeling gevonden. Mag ik dat met anderen 
delen?

Nee. Wanneer u geen zakelijke reden hebt om deze informatie 
te hebben, die persoonlijk is voor andere werknemers, vereist de 
Brunswick Connection dat u het document onmiddellijk terugstuurt 
naar de HR Afdeling.

MEER INFORMATIE 
Privacy van beschermde gezondheidsinformatie (H.04.13)
Beleid inzake bedrijfsgegevensclassificatie van Brunswick (P.01.02)
Beleid inzake beheer van bedrijfsdocumenten van Brunswick (L.03.01)
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VERTROUWELIJKE 
INFORMATIE 
BESCHERMEN
Een productontwerp- en ingenieursmedewerker zorgt 
ervoor dat hij gevoelige producttekeningen in een 
afgesloten lade legt voordat hij gaat lunchen.

Een boekhouder zet altijd de wachtwoordbescherming op 
zijn computer aan voordat hij het kantoor verlaat.

Wordt vervolgd...

VERTROUWELIJKE  
INFORMATIE NIET  
BESCHERMEN
De nicht van een medewerker is haar eigen bedrijf  
aan het opzetten en vraagt om een lijst van klanten en 
collega’s, zodat zij zakelijk contact met ze op kan nemen. 
De medewerker voldoet aan dat verzoek.

Een ingenieur verkoopt informatie aan een concurrent  
over een eigen metaalsmelttechnologie die het bedrijf  
heeft ontwikkeld.
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WE BESCHERMEN  
ONS MERK 

De Brunswick Connection maakt eenieder van ons 
verantwoordelijk voor het onderhouden en opbouwen van 
een van de grootste activa van Brunswick: ons merk. Wij 
hebben allemaal de verplichting om de handelsmerken, 
auteursrechten, octrooien en andere intellectuele 
eigendommen van Brunswick sterker te maken en te 
beschermen. Onze logo’s en onze naam zijn voorbeelden 
van wereldwijd herkende handelsmerken die niet misbruikt 
mogen worden. Raadpleeg eerst de Juridische afdeling 
voordat u een logo of promotioneel of ander materiaal van 
Brunswick gebruikt. Het gebruik van divisielogo’s moet 
vooraf worden goedgekeurd door de Marketing afdeling.

Daarnaast kunt u soms materiaal creëren of processen 
ontwikkelen tijdens uw werk en deze uitvindingen behoren 
aan Brunswick. Dit  intellectuele eigendom is een van de 
waardevolste middelen van Brunswick. Als u bij Brunswick 
vertrekt, moet u al het  intellectuele eigendom en andere 
werkgerelateerde producten teruggeven die u in uw bezit 
heeft, waaronder kopieën. Sta nooit toe dat intellectuele 
eigendom wordt gebruikt door of gedeeld wordt met 
mensen buiten het bedrijf zonder de juiste wettelijke 
documenten. 

SPOTLIGHT:
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WIJ RESPECTEREN  
PRIVACY 

Onze Brunswick Connection vereist van ons dat we hard 
werken om alle persoonlijke informatie die met ons 
wordt gedeeld te beschermen. Wanneer we persoonlijke 
informatie verzamelen, moeten we de volgende principes 
onthouden: 

1. Legitiem doel: Verzamelde, gebruikte of verwerkte 
gegevens moeten alleen voor legitieme zakelijke of 
juridische doeleinden worden uitgevoerd. Gegevens 
moeten worden gebruikt voor het beoogde doel en 
de reden die gecommuniceerd is. 

2. Toegang beperken: Wanneer we een legitiem  
zakelijk doel hebben om gegevens te verzamelen,  
te gebruiken of te verwerken, moet toegang worden 
beperkt tot degenen die het nodig hebben om hun 
werk te doen. 

3. Geen lekkage: Gegevens moeten worden 
bekendgemaakt aan derden of anderen in 
overeenstemming met onze beleidslijnen en 
procedures. Wees voorzichtig en bedachtzaam met 
het delen van schriftelijke informatie (waaronder 
e-mails) en gedurende privégesprekken. 

SPOTLIGHT:

THUISADRES, GEBOORTEDATUM, LEEFTIJD, RAS, RELIGIE

POLITIEKE OVERTUIGING, SEKSUELE GEAARDHEID

IDENTIFICATIE OF FINANCIËLE REKENINGNUMMERS

MEDISCHE INFORMATIE

ALLES WAT U NIET OPENBAAR WILT DELEN

Persoonlijke informatie kan het volgende omvatten 
van een persoon:
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WE GEBRUIKEN  
EN COMMUNICEREN 
GEGEVENS OP  
GEPASTE WIJZE

Wanneer we toegang hebben tot niet-openbare belangrijke 
informatie (ook bekend als “voorkennis”), vereist onze 
Brunswick Connection dat we die informatie gebruiken en 
vertrouwelijk houden en niet gebruiken voor een ongepast 
doel. Dit betekent dat voorkennis nooit mag worden 
bekendgemaakt aan anderen en dat het nooit mag worden 
gebruikt voor persoonlijk gewin. Het is belangrijk dat 
voorkennis nooit wordt gebruikt om aandelen te kopen of 
verkopen, of om het door te geven aan anderen, zodat zij 
dit kunnen doen. Het handelen met voorkennis is tegen  
de wet. 
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V: Ik heb tijdens een vergadering met een van onze  
leveranciers wat informatie vernomen die van invloed kan zijn op 
sommige aandelentransacties die mijn zus overweegt. Kan ik delen 
wat ik weet, omdat het mij persoonlijk niet ten goede komt? 

Nee. De wet verbiedt niet alleen dat u aandelen koopt of verkoopt 
op basis van materiële voorkennis, maar verbiedt u ook om uw zus (of 
iemand anders) te tippen om te handelen. 

MEER INFORMATIE 
Elektronische communicatie en internetgebruik (E.02.07)
Sociale media (H.01.05)
Beleid inzake handel met voorkennis (X.XX.XX)

ETHIEK IN 
ACTIE

• Tijdens de lunch hoort een fabrieksmanager over een mogelijke 
overname waardoor het marktaandeel en de toekomstige 
winstgevendheid van Brunswick zal verbeteren. Ze gaat terug naar 
haar kantoor en belt haar tussenpersoon om nog meer aandelen 
van het bedrijf te kopen.

• Een week voordat het bedrijf een lager dan verwachte winst 
bekendmaakt aan het publiek, belt een financiële medewerker 
met zijn vader en moedigt hem aan om zijn aandelen van 
Brunswick te verkopen.

VOORBEELDEN VAN ONEIGENLIJK  
GEBRUIK VAN CRUCIALE VOORKENNIS

WAT IS CRUCIALE, NIETOPENBARE  
INFORMATIE OVER HET MATERIAAL?

 Informatie die een investeerder als belangrijk kan beschouwen 
bij het besluit om bedrijfsaandelen te kopen of verkopen, zoals 
financiële resultaten, een belangrijke introductie van een nieuw 
product of belangrijke wijzigingen in het management. 
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WE 
VERTEGENWOORDIGEN  
HET BEDRIJF OP DE 
JUISTE MANIER
Onze Brunswick Connection vereist dat we de juiste 
protocollen volgen met betrekking tot wie we mogen 
spreken en handelen namens Brunswick. Alleen bevoegde 
werknemers mogen namens Brunswick spreken of 
handelen, inclusief spreken met de media, rondleidingen 
van faciliteiten coördineren of overeenkomsten 
ondertekenen. 
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• Spreek niet of handel niet namens Brunswick, tenzij u daar specifiek 
toestemming voor hebt gekregen; 

• Begrijp onze beleidslijnen en onze procedures voor het goedkeuren 
en ondertekenen van overeenkomsten 

• Als de media ooit contact met u opneemt, verwijs hen dan 
onmiddellijk door naar de afdeling Bedrijfscommunicatie

• Ga verantwoordelijk om met sociale media. Spreek niet namens 
Brunswick tenzij u daartoe bevoegd bent en geef duidelijk aan 
wanneer u uw persoonlijke mening deelt. 

• Een financiële analist vraagt een marketing manager van Brunswick 
naar het marktaandeel van het bedrijf en de manager geeft 
informatie over huidige en toekomstige marketingplannen en 
aandeelverwachtingen.

• Een R&D-ingenieur beschrijft de ontwikkelingsprocessen van 
nieuwe producten van zijn team aan een vakblad zonder eerst 
goedkeuring te hebben gekregen om met de journalist te praten.

TIPS OM DE BRUNSWICK CONNECTION 
TE HANDHAVEN 

ONJUISTE REACTIES OP  
VERZOEKEN OM INFORMATIE

4 ETHIEK IN 
ACTIE
V: Ik plaats op blogs met betrekking tot mijn professionele 
expertise. Moet ik mensen op de hoogte brengen van mijn relatie 
met Brunswick? 

Ja. In de online wereld is transparant zijn over bedrijfsrelaties een 
goede etiquette en consistent met deze Brunswick Connection. 
Afhankelijk van waar u bent, kan het ook wettelijk verplicht zijn. Het 
is belangrijk dat u mensen vertelt dat u voor Brunswick werkt en deze 
regel toevoegt aan uw blog, chat of andere online inzendingen: “De 
geuite meningen zijn mijn eigen meningen en vertegenwoordigen niet 
de mening van Brunswick.” 

MEER INFORMATIE 
Handel met voorkennis en ongeoorloofde openbaarmakingen (L.01.01)
Bekendmaking aan de media en financiële gemeenschap (C.02.03)
Sociale media (H.01.05)
Klokkenluidersbeleid (E.02.03)

U mag uzelf of Brunswick NOOIT verkeerd voorstellen.
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Vindt uw manager het een  
goed idee?

Voelt u zich op uw gemak  
als andere collega's erachter 
komen?

Zou u zich op uw gemak voelen 
als uw acties viraal werden?

Hebt u bevestigd dat geen van 
onze beleidslijnen dit verbiedt?

Ondersteunen de principes  
in dit Draaiboek wat u  
wilt doen? 

4 6

4 6

4 6

4 6

4 6

LANGZAAM 
AAN
Neem contact op met het 
Ethics Program via een van de 
meldingsmogelijkheden die in dit 
Draaiboek worden besproken en 
bespreek uw opties. 

VASTGELOPEN BIJ EEN MOEILIJKE BESLISSING?
ZO KUNT U DE BRUNSWICK CONNECTION GEBRUIKEN OM EROVER NA TE DENKEN 

GA ERVOOR
Alles ziet er hier goed uit, maar als u het nog steeds niet zeker weet, neem dan  

contact op met het Ethics Program en bespreek het.



Brunswick Corporation is een beursgenoteerd bedrijf 
dat genoteerd is op de aandelenbeurzen van New York 
en Chicago, met een jaarlijkse verkoop van meer dan 
$ 4,1 miljard. Hoewel we een familie zijn van ongeveer 
12.000 werknemers over de hele wereld, creëren we 
met vier divisies in meer dan 24 landen een lokale 
omgeving. Ons wereldwijde hoofdkantoor is gevestigd 
in de buitenwijk van Chicago, Mettawa, Illinois. 

Sinds Brunswick in 1845 werd opgericht, is het 
bedrijf uitgegroeid tot een wereldleider in: Marine 
voortstuwing, boten en onderdelen en accessoires. 
We zijn al zolang succesvol in de markt omdat we ons 
blijven richten op het stimuleren van innovatie, terwijl 
we gebruikmaken van beste praktijken en kennis van de 
veteranenindustrie. 

LEES ONS PROXYRAPPORT
brunswick.com/investors/sec-filings

LEES ONS DUURZAAMHEIDSRAPPORT
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability 

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR BELEGGERSRELATIES
brunswick.com/investors


