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Geachte medewerker van Huntsman, 

De afgelopen vijf decennia hebben we samen een sterke en krachtige traditie opgebouwd 
bij Huntsman. Aan deze prestaties liggen twee eenvoudige concepten ten grondslag: 
integriteit en de juiste keuzes maken. We verkiezen om zaken te doen op de juiste manier.

We verkiezen om integer te handelen voor onszelf en voor elkaar. Dit is onze 
belangrijkste verplichting aan onze klanten en aandeelhouders. Integriteit vormt de 
basis waarop vertrouwensrelaties worden gevormd en in de loop van de tijd worden 
versterkt. Vertrouwen is waardevol maar vereist eveneens fijngevoeligheid. Daarom is 
het zo belangrijk dat we gezamenlijk de juiste keuzes blijven maken bij ons gedrag als 
professional en als ambassadeur van het bedrijf. Van niemand wordt verwacht dat hij of zij 
de oplossing weet voor elk zakelijk, ethisch probleem dat zich kan voordoen, maar we zijn 
allemaal verplicht te zorgen dat we weten waar we de juiste oplossingen kunnen vinden.

De informatie in onze richtlijnen voor zakelijk gedrag biedt ondersteuning bij dit proces. 
Medewerkers van Huntsman moeten het via de kanalen die in deze handleiding worden 
beschreven ook melden als ze getuige zijn van iets waarvan ze menen dat het opzettelijk 
of onopzettelijk onethisch handelen zou betreffen.

Naleving van deze richtlijnen, in combinatie met gezond verstand en ons doel om zaken te 
doen op de juiste manier, is wat we elke dag van medewerkers verlangen om de hoogste 
ethische normen te handhaven waarop onze traditie stoelt. Onze toekomst hangt ervan af.

Dank voor het uitdragen van onze waarden bij alles wat u doet.

Peter R. Huntsman
Voorzitter, President en CEO

Bericht van Peter 
Huntsman
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Onze waarden: 
De succesformule 
van Huntsman
Bij Huntsman biedt de passie voor wie we zijn en om het juiste 
doen een concurrentievoordeel bij al onze zakelijke activiteiten. 
We staan achter de waarden Eerlijkheid, Integriteit, Respect en 
Verantwoordelijkheid. Deze doelstelling verenigt ons wereldwijd 
en bevordert onze hoge ethische normen bij alles wat we doen, 
in het bijzonder als het gaat om onze onderlinge relaties, en die 
met klanten en zakenpartners. We moeten ons allemaal houden 
aan de waarden van de Huntsman, zodat we elke dag opnieuw 
de juiste beslissingen kunnen nemen.
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   Eerlijkheid
We zijn accuraat en eerlijk bij al onze 
communicatie.

   Integriteit
We hanteren de hoogste 
integriteitsnormen bij al onze handelingen.

   Respect
We gaan met iedereen respectvol 
en vriendelijk om.

   Verantwoordelijkheid
Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor 
nakoming van onze verplichtingen.

Wereldwijd vasthouden aan onze waarden 
en normen

Deze richtlijnen zijn op ons allemaal van toepassing, 
ongeacht waar we werken. Verwacht wordt dat we ons 
te allen tijde aan de wet houden, ook al is de wetgeving 
complex en onderhevig aan veranderingen en van 
land tot land verschillend. Huntsman verwacht niet 
dat iedereen van alle rechtsgebieden op de hoogte is, 
maar ieder van ons is er wel voor verantwoordelijk goed 
geïnformeerd te zijn over deze richtlijnen en het beleid, 
de procedures en de wetten die van toepassing zijn op 
onze specifieke locatie en functie, en deze na te leven.

We zijn eerlijk in 
onze communicatie

We gaan integer  
te werk

We gaan respectvol 
om met anderen

We zijn verantwoordelijk 
voor bedrijfsmiddelen

Conclusie: Onze  
medewerkers maken  

het verschil

Onze waarden: 
De succesformule 

van Huntsman

5



Een goed begrip van onze gedeelde verantwoordelijkheden

De reputatie van Huntsman is gebaseerd op de handelingen van iedereen die ons 
bedrijf vertegenwoordigt. We delen de verantwoordelijkheid voor onze waarden 
en normen en verwachten dat iedereen onze hoge ethische normen aanhoudt.

We verwachten dat het management het goede voorbeeld geeft

Van managers en leidinggevenden wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld geven. 
We vinden dat dit de beste manier is om de waarden van Huntsman uit te dragen bij 
medewerkers, klanten en zakenpartners. Van ons als managers en leidinggevenden 
wordt verwacht dat we:
• Handelen met de grootst mogelijke integriteit en volledig in overeenstemming met 

onze waarden.
• Het belang van deze richtlijnen en ethisch gedrag in het algemeen kenbaar maken 

aan onze directe ondergeschikten.
• Een positieve omgeving creëren waarin onze directe ondergeschikten en andere 

medewerkers zich vrij voelen om vragen te stellen en problemen aan te kaarten.
• Alert zijn op situaties waarin deze richtlijnen of de wet mogelijk worden geschonden.
• De juiste personen onmiddellijk op de hoogte stellen van elke situatie die onethisch 

of mogelijk schadelijk is voor de reputatie van Huntsman.
• Vertrouwelijkheid eerbiedigen en benadeling verbieden.
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De juiste beslissingen nemen
Soms weten we niet zeker wat we moeten doen en of een handeling of beslissing ethisch 
en wetmatig is. In dergelijke situaties moeten we ons de volgende vragen stellen:

Houd ik me aan onze richtlijnen, beleidslijnen 
en procedures en aan alle wetten die van 
toepassing zijn op mijn werkterrein?

Welke richtlijn heb ik nodig om deze 
beslissing te kunnen nemen?

Kan Huntsman negatieve gevolgen 
ondervinden van mijn handelingen?

Moet ik iemand bij Huntsman 
informeren over mijn voorgestelde 
of uitgevoerde handelingen?

Zou ik willen dat mijn handelingen 
openbaar worden gemaakt? Zou mijn 
familie trots zijn op mijn handelingen?
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Melding doen

Als u een vraag hebt over een bepaalde situatie of een probleem of een kwestie wilt melden, 
neem dan contact op via een of meer van de volgende kanalen:
• Uw lijnmanager
• Uw plaatselijke Human Resources-vertegenwoordiger
• Uw Facility Compliance Officer: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

facility-compliance-officers
• Een Compliance Champion: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

compliance-champions
• Het Ethics and Compliance-team: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

ethics-and-compliance-team en ethics@huntsman.com
• Chief Compliance Officer
• Afdeling Juridische zaken
• General Counsel
• Speak Up-meldpunt: www.huntsman.com/speakup (zie de intranetsite Ethics and 

Compliance voor telefoonnummers in uw eigen land)

Het Speak Up-meldpunt wordt verzorgd door een onafhankelijk bedrijf en is bereikbaar in 
meerdere talen, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Meldingen doet u rechtstreeks via de 
website Speak Up, maar u kunt ook met een medewerker praten. Als u melding doet via het 
meldpunt, wordt de identiteit van de beller op verzoek vertrouwelijk gehouden, daar waar de lokale 
wetgeving dit toestaat, en wordt het probleem doorgegeven aan Huntsman voor nader onderzoek.

In deze richtlijnen wordt verwezen naar besluitvormingscriteria en beleid. Deze en andere 
belangrijke beleidsregels zijn beschikbaar op onze intranetsite Ethics and Compliance: 
huntsman.com/ethics.

Als iemand stuit op een situatie waarin mogelijk sprake is van een schending van deze 
richtlijnen, beleidslijnen, procedures of de wet, dan moeten we dit onmiddellijk melden. Als we 
melding doen van onwettig of onethisch gedrag, voorkomen we dat bestaande situaties 
verergeren en toekomstige misdragingen plaatsvinden. Aarzel niet om te goeder trouw een 
probleem te melden.
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Directe actie. Nadat een probleem is gemeld, wordt dit 
naar ons Ethics and Compliance-team gestuurd. De melding 
wordt beoordeeld en doorverwezen voor een passende actie 
of onderzoek door Ethics and Compliance.

Grondig onderzoek. Huntsman zal snel een onderzoek 
starten, alle beschikbare feiten verzamelen en bepalen 
of er sprake is van verboden gedrag. 

Vervolgactie. Op basis van de onderzoeksresultaten treft 
Huntsman passende maatregelen om verder ongepast 
of onethisch gedrag te stoppen en te voorkomen.

Meldingen worden serieus genomen. Meldingen, 
inclusief beschuldigingen van discriminatie, intimidatie en/of 
benadeling, worden serieus genomen en onmiddellijk op een 
zo vertrouwelijk mogelijke manier onderzocht, maar volledige 
vertrouwelijkheid kan niet altijd worden gegarandeerd.

Meldingen onderzoeken

Huntsman zal meldingen van wangedrag te goeder trouw onderzoeken. U wordt aangemoedigd om uw naam op te geven bij 
het doen van een melding, omdat bekendheid met de identiteit van de persoon die de melding doet vaak kan helpen bij het 
onderzoek. De vertrouwelijkheid zal zoveel mogelijk worden beschermd, waarbij tegelijkertijd een passend onderzoek en een 
goede oplossing mogelijk worden gemaakt.

De volgende kernpunten schetsen onze aanpak van ontvangen meldingen:

Verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. 
Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze volledig 
meewerken en Huntsman bijstaan bij elk onderzoek. Wanneer 
een medewerker niet meewerkt zal dit leiden tot disciplinaire 
maatregelen, waaronder in het uiterste geval ontslag.

Passende disciplinaire maatregelen. Tegen medewerkers 
die deze richtlijnen blijken te hebben overtreden, worden 
passende disciplinaire of corrigerende maatregelen 
genomen, met inbegrip van mogelijke beëindiging van 
het dienstverband.

Leidinggevenden en managers die geen melding doen. 
Disciplinaire maatregelen kunnen ook worden genomen 
tegen leidinggevenden en managers die op de hoogte zijn 
van een klacht of ongepast gedrag maar verzuimen dit 
te melden of, indien van toepassing, onmiddellijk actie te 
ondernemen in reactie op dergelijk gedrag.

Gevolgen van overtredingen. Overtredingen kunnen 
ernstige gevolgen hebben, met inbegrip van beëindiging 
van het dienstverband van de betrokken personen en zelfs 
civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties kunnen worden 
opgelegd tegen deze personen en/of Huntsman.
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Geen benadeling
Er is sprake van benadeling wanneer medewerkers, sollicitanten 
of mensen die nauw met hen verbonden zijn, worden benadeeld 
omdat ze een probleem hebben gemeld of aangekaart of 
hebben meegewerkt aan een nalevingsonderzoek of een 
rechtszaak (zoals het optreden als getuige).

Benadeling van een persoon omdat deze te goeder trouw 
een nalevingskwestie of probleem heeft gemeld is verboden. 
Als u te goeder trouw een melding doet, zult u niet worden 
onderworpen aan disciplinaire en andere nadelige maatregelen, 
ook niet als het gedrag dat u hebt gemeld onwettig of onethisch 
blijkt te zijn. 'Te goeder trouw' betekent dat u alle informatie 
geeft waarover u beschikt om een eerlijke, waarheidsgetrouwe 
en volledige melding te doen.

Antwoorden op vragen 
Vraag: Een medewerker van mijn team vertrouwde me 
toe dat hij aangifte had gedaan bij het Speak Up-meldpunt. 
Hij vertelde me dat zijn melding betrekking had op onze 
directe manager. Sindsdien heb ik gemerkt dat onze manager 
hem respectloos behandelt, en ik vermoed dat dit te maken 
heeft met de melding. Ik weet niet goed wat ik moet doen. 
Is het het beste om me er niet mee te bemoeien? Moet ik 
zwijgen over de kwestie?

Antwoord: Nee, u moet uw zorgen melden. Het gedrag 
van uw manager kan een vorm van benadeling zijn. Omdat 
uw vermoedens oprecht zijn, moet u melding doen bij uw 
Facility Compliance Officer, het Ethics and Compliance-team, 
het Speak Up-meldpunt of via een ander meldingskanaal. 
We tolereren geen benadeling en meldingen helpen om 
benadeling te voorkomen of te stoppen.
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We zijn 
eerlijk in onze 
communicatie
We zijn altijd eerlijk in onze communicatie bij 
Huntsman. Dit is ons leidende principe wanneer 
we communiceren met onze collega's, onze 
producten met grote zorgvuldigheid op de markt 
brengen, eerlijk concurreren en integer omgaan 
met leveranciers en derden.

Onze waarden: 
De succesformule 

van Huntsman
We gaan integer  

te werk
We gaan respectvol 

om met anderen
We zijn verantwoordelijk 

voor bedrijfsmiddelen
Conclusie: Onze  

medewerkers maken 
het verschil

11

We zijn eerlijk in 
onze communicatie



Marketing 
van onze 
producten
We brengen de producten die 
we maken en de diensten die we 
leveren eerlijk op de markt, met 
trots en transparantie, omdat we 
weten dat dit de basis vormt voor 
het vertrouwen in Huntsman. 
Door de levering van hoogwaardige 
producten en diensten winnen we 
klandizie in de markt en bewaken 
we onze reputatie.

We misleiden klanten en 
zakenpartners nooit over onze 
producten en diensten. We bouwen 
vertrouwen op door helderheid en 
eerlijkheid. Omdat we de relaties 
die we opbouwen waarderen, 
zien we elke interactie met klanten 
en zakenpartners als een kans om 
Huntsman vooruit te brengen.

Onze succesformule

We brengen onze producten op een eerlijke en doeltreffende wijze op de markt door:

• Nooit een verkeerde voorstelling van zaken te geven als het gaat om onze
producten en diensten.

• De waarde te benadrukken van onze producten en diensten zonder concurrenten
te benadelen.

• De doorlooptijden van implementatie nauwkeurig te schatten en te melden.
• Te zorgen dat onze marketing- en reclamematerialen nauwkeurig zijn en voldoen

aan alle wet- en regelgeving.
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Antwoorden op vragen 
Vraag: Ik werk op de verkoopafdeling en ik heb bijna mijn doelstelling gehaald voor dit kwartaal. Als ik het haal, ontvang ik een 
prestatiebonus. Onlangs werden de onderhandelingen tijdens gesprekken met een potentiële klant moeilijk. Om de verkoop af te 
ronden, stelde ik voor om het voorgestelde werk in een zeer kort tijdsbestek uit te voeren. Ik wist niet helemaal zeker of dit mogelijk 
zou zijn, maar ik dacht dat de klant het niet erg zou vinden omdat het contract niet zal vermelden dat de vervroegde deadline nodig is. 
De deal is nog niet gesloten, maar ik vraag me af of ik de klant niet heb misleid. Handel ik dan juist?

Antwoord: Als u twijfelt of u een verplichting kunt nakomen, overleg dan met een leidinggevende. Voor Huntsman realistische 
voorwaarden stellen is in overeenstemming met onze waarden van eerlijkheid en integriteit. We staan niet toe dat gewenste prestatiedoelen 
of quota een risico vormen voor onze ethische normen. Overleg indien nodig met een leidinggevende en communiceer eerlijk met de 
potentiële klant. Verduidelijk verwachtingen vroegtijdig om te voorkomen dat een klant teleurgesteld wordt en dit onze reputatie schaadt.
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Eerlijk 
concurreren
We concurreren krachtig 
en eerlijk op de markt en in 
overeenstemming met alle 
toepasselijke wetten. Geen enkele 
vorm van winst is het waard om 
onze waarden aan op te offeren. 
We sluiten nooit een compromis 
als het gaat om onze ethische 
normen met het oogmerk een 
concurrentievoordeel te behalen 
of een zakelijke doelstelling te 
bereiken. Overtreding van de wet, 
waaronder antitrustwetgeving, 
kan ernstige gevolgen hebben.

Onze succesformule

We verzekeren een eerlijke concurrentie door:

• Alleen informatie te verzamelen over onze concurrenten uit openbare of andere 
passende bronnen en deze bronnen te registreren.

• De juridische afdeling op de hoogte te stellen als we onbedoeld vertrouwelijke 
of bedrijfseigen informatie van een concurrent ontvangen.

• Nooit te misleiden of onjuiste uitspraken te doen om concurrentiemogelijkheden 
te beperken.

• Nooit te werven om informatie van een concurrent te verkrijgen.
• Nooit te verkopen tegen prijzen onder de kostprijs om concurrenten uit de markt 

te verdringen.
• Nooit prijzen, rayons of klanten met concurrenten te bespreken.
• Contact op te nemen met het Ethics and Compliance-team of de afdeling Juridische 

zaken als we onzeker zijn over een probleem met eerlijke concurrentie.
• Alle vereiste trainingen te volgen op het gebied van mededingingsrecht.

Meer informatie

• Antitrust- en mededingingsbeleid
• iGuide voor Antitrust- en mededingingsbeleid
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Antwoorden op vragen 
Vraag: Ik ben uitgenodigd voor een golfbijeenkomst door 
een zakenpartner. Ik denk dat er misschien ook concurrenten 
aanwezig zijn. Hoe los ik dat op?

Antwoord: U moet contact met concurrenten hierbij 
voorkomen. Plan vooruit en overleg met de organisator van het 
evenement om er zeker van te zijn dat u bij het golfen niet wordt 
ingedeeld met concurrenten. Vermijd informele sociale situaties 
(zoals een lunch) met concurrenten tijdens het evenement. 
Ga ook na of aanvullende goedkeuringen en training vereist 
zijn voordat u deelneemt.

Meer weten over mededingingswetgeving 
Mededingings- en antitrustwetgeving zorgt dat de 
markten voor goederen en diensten concurrerend 
zijn. Deze wetten beschermen de concurrentie door 
overeenkomsten, praktijken en gedragingen te verbieden 
die de bedrijfsefficiëntie verminderen, innovatie beperken 
of hogere prijzen of een lagere kwaliteit van goederen en 
diensten veroorzaken. De twee belangrijkste gebieden waarop 
het mededingingsrecht zich concentreert, zijn:

• concurrentiebeperkende overeenkomsten en praktijken en 

• misbruik van een machtspositie in de markt.

Het niet onderkennen en aanpakken van risico's op het gebied 
van het mededingingsrecht kan ernstige juridische, financiële 
en reputatiegevolgen hebben.
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Omgang met 
leveranciers 
en derden
We tonen veel respect bij de 
communicatie met leveranciers 
en derden. We handelen eerlijk en 
open omdat ons bedrijf afhankelijk 
is van de samenwerking met 
degenen die onze hoge ethische 
normen delen. Als wereldwijd 
opererend bedrijf met complexe 
toeleveringsketens bouwen en 
onderhouden we relaties met 
partners die de beste waarde 
bieden in overeenstemming met 
onze waarden en met de wet.

Onze succesformule

We gaan op ethisch verantwoorde wijze om met leveranciers en derden door:

• Zakenpartners eerlijk te behandelen, ongeacht de zakelijke waarde van de relatie.
• Onze beslissingen te baseren op objectieve criteria, zoals kwaliteit, prijs en service.
• Te zorgen dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling of een vorm van 

vriendjespolitiek niet wordt gewekt (zie “Belangenverstrengeling vermijden”).
• Nooit vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Huntsman of van een ander bedrijf zonder 

toestemming te delen.
• Kwesties open en eerlijk te bespreken wanneer deze zich voordoen om een voor 

beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.
• Duediligence-onderzoeken uit te voeren om te verzekeren dat onze zakenpartners 

voldoen aan onze hoge ethische normen.

Meer informatie

• Corruptiebestrijdingsbeleid
• Sectie Duediligence-onderzoek bij derden in de iGuide Corruptiebestrijdingsbeleid
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We gaan integer 
te werk
Het is niet genoeg om in integriteit te geloven: we 
moeten ook altijd integer handelen. We tonen onze 
integriteit door belangenverstrengeling te vermijden, 
elke vorm van corruptie te voorkomen, de wetten te 
volgen die van toepassing zijn op handel met voorkennis 
en internationale handel en te zorgen dat onze 
bedrijfsadministratie accuraat is.
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Belangenver-
strengeling  
vermijden
We nemen onpartijdige beslissingen 
en handelen in het belang van 
Huntsman bij het uitvoeren van ons 
werk. Belangenverstrengeling doet zich 
voor wanneer persoonlijke belangen 
ons vermogen om objectieve zakelijke 
beslissingen te nemen beïnvloeden. 
Dergelijke conflicten kunnen ook 
afbreuk doen aan ons vermogen om 
effectief namens Huntsman op te treden. 
We gebruiken onze bedrijfsinformatie 
nooit op een manier die een conflict 
creëert tussen onze persoonlijke 
belangen en de belangen van Huntsman.

Onze succesformule

We vermijden belangenverstrengeling door:

• Te verzekeren dat onze zakelijke beslissingen het belang dienen van Huntsman, 
los van onze persoonlijke belangen.

• Feitelijke of mogelijke belangenverstrengeling direct bekend te maken.
• Onvermijdelijke belangenverstrengeling op te lossen of weg te nemen in overleg 

met de manager.
• Te vermijden dat we zaken doen of andere belangen dienen buiten Huntsman die 

ons vermogen om ons werk uit te voeren kunnen belemmeren.
• Te voorkomen dat we een persoonlijk zakelijk belang hebben bij een concurrent 

van Huntsman.

Meer informatie

• Beleid ten aanzien van  
belangenverstrengeling

• iGuide Beleid ten aanzien van  
belangenverstrengeling
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Meer weten over belangenverstrengeling 
Er ontstaat belangenverstrengeling wanneer de persoonlijke 
belangen van een medewerker (kunnen) botsen met de 
belangen van Huntsman of de werkgerelateerde taken 
van de medewerker. Gebieden waarbij vaak sprake is van 
belangenverstrengeling:

• Een derde partij die zaken doet met Huntsman is een 
familielid of vriend van een medewerker, heeft een andere 
relatie met de medewerker of is financieel betrokken bij 
de medewerker.

• Een romantische relatie met een andere medewerker 
bij Huntsman.

• Samenwerken bij Huntsman met iemand waarvan niet 
bekend is dat dit een familielid is, of een goede vriend.

• Bij een andere organisatie of bedrijf een baan aannemen 
en in het bijzonder een baan bij een zakenpartner of 
concurrent van Huntsman.

• Optreden als functionaris, partner, consultant of manager 
bij een organisatie die zaken doet of zaken wil doen 
met Huntsman.

• De bedrijfsmiddelen van Huntsman, waaronder 
eigendommen, informatie of tijd, gebruiken om elders 
werkzaamheden uit te voeren.

• Een aanzienlijk financieel belang hebben in een ander bedrijf 
waarmee Huntsman zaken doet. Een “aanzienlijke” financiële 
investering is een investering die een grotere waarde 
vertegenwoordigt dan:

• 1% van een categorie van de uitstaande effecten 
van een onderneming of een vennootschap,

• belang van 10% in een vennootschap of vereniging, of
• 5% van het totale vermogen of bruto inkomen van een 

medewerker.

Antwoorden op vragen 
Vraag: Een medewerker heeft me verteld dat ze een 
aantal maanden geleden een bedrijf heeft opgericht voor 
afvalrecyclingdiensten. Het bedrijf heeft nu verschillende 
klanten die concurrenten van Huntsman zijn. Omdat Huntsman 
geen klant is van haar bedrijf, denkt ze niet dat ze dit aan onze 
lijnmanager hoeft te vertellen. Ik denk dat er sprake kan zijn van 
belangenverstrengeling. Hoe los ik dat op?

Antwoord: De medewerker moet haar lijnmanager en 
de Facility Compliance Officer op de hoogte stellen voordat 
ze iets doet dat haar vermogen om objectieve beslissingen 
te nemen bij haar functie bij Huntsman kan beïnvloeden. 
De medewerker moet hier onmiddellijk met haar lijnmanager 
en de Facility Compliance Officer over praten, zodat eventuele 
belangenverstrengeling kan worden vastgelegd en beoordeeld. 
U moet uw lijnmanager of de Facility Compliance Officer vragen 
om hierover met de medewerker te praten.
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Verbieden van 
corruptie en 
omkoping
We benutten zakelijke kansen 
op basis van verdiensten 
en integriteit. We proberen 
nooit zakelijke beslissingen 
te beïnvloeden door middel van 
ongepaste betalingen of gunsten. 
Corruptiebestrijdingswetgeving 
kan leiden tot strafrechtelijke 
sancties, zowel voor het bedrijf 
als voor u zelf, en zelfs de schijn 
van corruptie kan onze reputatie 
schaden. Geen enkele vorm 
van winst is het waard om onze 
reputatie aan op te offeren. 
Daarom zijn steekpenningen 
en smeergeld, ongeacht waar 
we ons bevinden of zaken doen, 
ten strengste verboden.

Onze succesformule

We voorkomen omkoping en corruptie door:

• Nooit iets van waarde aan te bieden met als doel om zakelijke beslissingen 
te beïnvloeden.

• Nooit iets van waarde aan te bieden aan een overheidsfunctionaris zonder 
voorafgaande goedkeuring van de afdeling Juridische zaken of het Ethics 
and Compliance-team.

• Nooit iets ongepasts of verdachte betalingen aan te bieden of te aanvaarden.
• Een volledige, nauwkeurige administratie bij te houden waarin alle betalingen eerlijk 

zijn opgenomen.
• Eventuele problemen met ongepaste betalingen te melden.
• Nooit een derde partij te gebruiken om betalingen te doen die wij zelf niet zouden doen.
• Duediligence-onderzoeken uit te voeren om te verzekeren dat we samenwerken 

met bedrijven die onze waarden delen.

Meer informatie

• Corruptiebestrijdingsbeleid
• iGuide Corruptiebestrijdingsbeleid
• Delegatie van bevoegdheden
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Steekpenningen, smeergeld en faciliterende 
betalingen 
Er is sprake van omkoping wanneer iemand iets van waarde 
aan een andere persoon aanbiedt met de bedoeling een 
zakelijke beslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
op ongepaste wijze een voordeel te verkrijgen. Een andere 
persoon of een derde partij die namens u steekpenningen 
aanbiedt, is hetzelfde als zelf steekpenningen aanbieden.

Smeergeld is een vorm van omkoping waarbij een deel van 
het geld dat ten onrechte aan een bedrijf is betaald, wordt 
teruggegeven aan een persoon om deze te beïnvloeden.

De term overheidsfunctionaris wordt ruim gedefinieerd. 
Medewerkers van de overheid, overheidsinstanties, 
staatsbedrijven of bedrijven waarin de overheid een 
meerderheid bezit, evenals kandidaten voor een 
politieke functie, worden allemaal beschouwd als 
overheidsfunctionarissen. In sommige landen kan het 
onduidelijk zijn of een persoon een overheidsfunctionaris 
is. Alles wat wordt aangeboden aan een persoon die 
een overheidsfunctionaris kan zijn, moet ongeacht de 
waarde vooraf worden goedgekeurd door het Ethics and 
Compliance-team.

Faciliterende betalingen, ook wel “smeergeldbetalingen” 
genoemd, zijn meestal kleine betalingen om transacties te 
versnellen of te “smeren” waarbij geen zakelijke beslissingen 
nodig zijn, zoals het betalen van een overheidsfunctionaris 
om een vergunning of andere versnelde diensten of 
politiebescherming te verkrijgen. We doen deze betalingen 
nergens waar we zaken doen, zelfs niet als deze volgens 
de lokale wetgeving of gewoonten aanvaardbaar zijn.
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Geschenken geven aan en ontvangen van 
klanten en zakenpartners 
Soms geven of ontvangen we geschenken of amusement 
voor een bepaald zakelijk doel, op voorwaarde dat de waarde 
en frequentie niet buitensporig zijn. De zakelijke belangen 
van Huntsman zijn het best gediend wanneer beslissingen 
zijn gebaseerd op commerciële criteria en niet worden 
beïnvloed door een geschenk of amusement. We mogen 
nooit iets aanbieden of aanvaarden dat afbreuk kan doen 
of lijkt te doen aan ons vermogen of dat van een andere 
partij om het beste zakelijke oordeel te vellen op een eerlijke 
en onpartijdige manier. We geven en accepteren nooit de 
volgende geschenken:

• Contanten of equivalenten van contant geld 
(inclusief kortingen, leningen en cadeaubonnen)

• Uitgebreide maaltijden
• Kapitaal, aandelen of obligaties
• Vergoeding voor niet-zakelijke reizen of accommodatie
• Dure flessen wijn of sterke drank
• Ongepast amusement
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Antwoorden op vragen 
Vraag: Een verkoper bood me twee voordelige tickets 
aan voor een FIFA World Cup wedstrijd. De verkoper zei 
dat hij er niets voor terug wil, omdat hij er niet bij kan zijn. 
Mag ik de tickets aannemen?
Antwoord: De waarde van de tickets betekent dat dit 
geschenk alleen is toegestaan met specifieke goedkeuringen. 
U moet ook advies inwinnen bij uw lijnmanager over de vraag 
of het gepast is om deze tickets te aanvaarden of dat dit 
geschenk beleefd moet worden geweigerd.

Vraag: Ik hoorde mijn manager tegen zijn vriend zeggen 
dat zijn nieuwe smartphone een geschenk is van zijn 
vrouw. Maar ik weet dat die smartphone eigenlijk een 
cadeau is van een aannemer. Die telefoon is duur en 
overschrijdt de limieten van het Corruptiebestrijdingsbeleid 
van Huntsman. Hoe los ik dat op?
Antwoord: Dit is een onaanvaardbaar geschenk, 
omdat het uw manager kan beïnvloeden of de indruk kan 
wekken dat het zijn objectieve zakelijke oordeel beïnvloedt. 
Meld uw zorgen onmiddellijk aan uw Facility Compliance 
Officer of aan een lid van het Ethics and Compliance-team. 
U kunt ook het Speak Up-meldpunt gebruiken.

Vraag: Een verkoper bood me een volledig betaalde 
reis aan om een handelsbeurs bij te wonen. Ik denk dat 
het bijwonen me echt zou helpen in mijn werk. Kan het 
aanbod aannemen?
Antwoord: U moet goedkeuring vragen aan uw 
manager en de Facility Compliance Officer voordat u de 
betaling van uw reiskosten aanvaardt. Reizen mogen alleen 
worden goedgekeurd als dit de bedrijfsactiviteiten van 
Huntsman bevordert en mogen niet worden aangeboden 
voor oneigenlijke doeleinden. Houd er ook rekening 
mee dat het bijwonen van handelsbeurzen aanvullende 
goedkeuring en training kan vereisen.

Vraag: Ik werk al vijf jaar bij Huntsman. Ik ben 
gestationeerd in de VS, maar ik heb net een grote account 
overgenomen bij een overheidsinstelling in Azië. Tijdens 
een telefoongesprek met een van de medewerkers van die 
instantie werd mij verteld dat bepaalde donaties normaal 
waren bij het zakendoen in hun land. Ik ging nergens mee 
akkoord en zei dat ik hem zou terugbellen. Hoe los ik dat op?
Antwoord: Meld het incident zo snel mogelijk aan het 
Ethics and Compliance-team. Deze betalingen zouden 
beschouwd kunnen worden als faciliterende betalingen 
of steekpenningen. We vermijden zelfs de schijn van 
corruptie overal waar we zaken doen.

Bedenk dat medewerkers van overheidsbedrijven 
of bedrijven waarin de overheid een merendeel 
van de aandelen bezit, worden beschouwd als 
overheidsfunctionarissen. Donaties, inclusief donaties 
aan goede doelen, moeten worden goedgekeurd in 
overeenstemming met onze Delegatie van bevoegdheden. 
Voor donaties aan of van een overheidscontractant 
of -functionaris hebt u ook voorafgaande schriftelijke 
toestemming nodig van het Ethics and Compliance-team.
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Naleving van 
internationale 
handelswetgeving
Als multinational volgen we internationale 
en nationale wetgeving op de locaties 
waar we zaken doen. Ons vermogen 
om ons bedrijf in stand te houden en 
te laten groeien is hiervan afhankelijk. 
Internationale handelswetgeving is 
ingewikkeld en verschilt per land. 
We zijn ervoor verantwoordelijk alle 
toepasselijke wetten te kennen en na 
te leven, waar we ook zaken doen. 
Zobeschermen we Huntsman tegen 
sancties en maken we de wereld een 
veiligere plek om zaken te doen.

Onze succesformule

We voldoen aan internationale handelswetgeving door:

• Nooit te rekruteren, marketen of distribueren in het buitenland als we niet op de 
hoogte zijn van de voorschriften.

• Nooit zaken te doen met bedrijven of personen op sanctielijsten.
• Risico's te beoordelen en duediligence-onderzoeken uit te voeren bij alle derden met 

wie we van plan zijn zaken te doen.
• Contact op te nemen met de International Trade Compliance Group in geval van 

vragen of als klanten of zakenpartners ons vragen om deel te nemen aan een boycot.
• Te voldoen aan alle beperkingen met betrekking tot de toegang tot klantgegevens.

Meer informatie

• Beleid inzake de naleving van internationale handelswetgeving
• iGuide Beleid inzake de naleving van internationale handelswetgeving
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Import en export 
Export omvat een product of dienst dat/die wordt verzonden 
naar een persoon in een ander land. Een export kan 
technologie, technische informatie of software zijn die aan een 
niet-staatsburger wordt verstrekt, ongeacht waar ter wereld 
deze persoon zich bevindt. Voordat we iets exporteren, moeten 
we er zeker van zijn dat zowel het land waarin we leveren 
als de ontvanger hiervoor in aanmerking komen. We moeten 
ook alle vereiste licenties en vergunningen verkrijgen en alle 
relevante rechten en tarieven betalen.

We importeren wanneer we de goederen die we van een 
buitenlandse of externe bron kopen overbrengen naar een 
ander land. Ook import is onderworpen aan diverse wetten en 
voorschriften. Mogelijk moeten we rechten of tarieven betalen 
op de geïmporteerde goederen die het land binnenkomen en 
bepaalde aanvragen indienen.

We moeten ons houden aan alle handelswetten met betrekking 
tot technologieoverdracht. Sommige landen, zoals de VS, 
hanteren regels voor de vrijgave van technische informatie 
aan niet-staatsburgers in hun land. Dergelijke informatie kan 
e-mails, training en internettoegang omvatten. De overdracht 
van dergelijke informatie kan worden beschouwd als een 
veronderstelde export en kan plaatsvinden zonder dat iets 
grenzen passeert. Als u twijfelt of een handelsbeperking van 
toepassing is, vraag dan advies aan de International Trade 
Compliance Group.

Boycots 
Een boycot is een situatie waarin een persoon, groep of 
land weigert zaken te doen met bepaalde andere personen 
of landen. Sommige landen proberen bedrijven die binnen 
hun grenzen actief zijn, boycotverplichtingen op te leggen. 
We moeten alert zijn op boycotverzoeken en deze verzoeken 
voorleggen aan de International Trade Compliance Group.

Antwoorden op vragen 
Vraag: Ik ben inkoopspecialist bij Huntsman in New Jersey. 
Ik vertrek morgen op een last-minute reis naar India. Ik moet 
mijn laptop meenemen met daarop een grote hoeveelheid 
programmaontwerpen van Huntsman. Ik wist dat ik een 
exportvergunning nodig had, maar de tijd was kort. Kan 
ik het land verlaten zonder vergunning, zolang ik maar een 
aanvraag indien voordat ik vertrek?

Antwoord: Nee, u hebt alle benodigde vergunningen 
nodig voordat u het land verlaat met technologie die wordt 
aangemerkt als export. Exporthandelcontroles kunnen gelden 
voor producten, software en technologie, inclusief die welke 
een medewerker van Huntsman kan meenemen tijdens 
een reis naar het buitenland. Als u niet zeker weet of u een 
exportvergunning nodig hebt, vraag dan advies aan de 
International Trade Compliance Group.
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Handel met 
voorkennis 
voorkomen
We zijn verantwoordelijk voor een 
juiste en integere wijze omgang met 
feitelijke of toekomstige, materiële, 
niet-openbare informatie over Huntsman 
en onze zakelijke partners. In het kader 
van ons werk kunnen wij niet-openbare 
informatie over Huntsman of een of meer 
zakelijke partners verkrijgen. We mogen 
dergelijke informatie nooit gebruiken of 
aan derden verstrekken om persoonlijke 
beleggingsbeslissingen te nemen om 
effecten te kopen, te verkopen of te 
verhandelen (zoals aandelen, obligaties 
en opties). Dit wordt beschouwd als 
handel met voorkennis en kan meer 
schade toebrengen dan alleen aan 
onze reputatie. Het kan leiden tot 
strafrechtelijke sancties, waaronder in 
sommige gevallen gevangenisstraf voor 
personen, en kan ernstige gevolgen 
hebben voor Huntsman.

Onze succesformule

We voorkomen handel met voorkennis door:

• Nooit aandelen in Huntsman te kopen of te verkopen of in een ander beursgenoteerd 
bedrijf wanneer we beschikken over materiële, niet-openbare inside-information.

• Nooit materiële, niet-openbare inside-information te delen met iemand buiten 
Huntsman, inclusief familie en goede vrienden.

• Alleen inside-information te delen met medewerkers op een need-to-know basis.
• Nooit inside-information te geven aan iemand die er waarschijnlijk naar handelt 

(bekend als “tippen”).
• Nooit onjuiste informatie te verspreiden om de prijs van beursgenoteerde effecten 

te beïnvloeden.
• Vragen over inside-information voor te leggen aan Investor Relations.
• Contact op te nemen met de afdeling Juridische zaken als niet zeker is of 

informatie materieel en niet-openbaar is.

Meer informatie

• Beleid inzake handelen met voorkennis
• iGuide Beleid inzake handelen met voorkennis
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Inside-information 
Bedrijfsinformatie is van wezenlijk belang als een redelijke 
investeerder deze informatie zou gebruiken bij een beslissing 
over het kopen, aanhouden of verkopen van aandelen van die 
onderneming. Informatie wordt als niet-openbaar beschouwd 
totdat er één volledige handelsdag is verstreken sinds de 
openbaarmaking van de informatie. Inside-information kan 
zowel positief als negatief zijn. 

Voorbeelden van inside-information:

• prognoses van toekomstige winsten of verliezen
• nieuws over een fusie of overname
• nieuws over een belangrijke verkoop van activa
•  financiering en andere gebeurtenissen met betrekking tot 

effecten va Huntsman
• veranderingen in het hoger management
• belangrijke nieuwe producten of productontwikkelingen

Antwoorden op vragen 
Vraag: Ik ben manager bij een fabriek van Huntsman. 
Mijn zoon gaat binnenkort studeren en ik wil mijn aandelen in 
Huntsman verkopen om het collegegeld te betalen. Op het 
werk hoorde ik dat Huntsman in vertrouwen onderhandelt over 
de overname van een groot bedrijf. Kan ik mijn aandelen in 
Huntsman nog verkopen?

Antwoord: Nee. In de veronderstelling dat het nieuws 
over de overname materieel is, moet u de nodige tijd wachten 
nadat de deal openbaar is gemaakt voordat u uw aandelen 
kunt verkopen. Als u de aandelen verhandelt terwijl u in het 
bezit bent van materiële, niet-openbare informatie, kan er 
sprake zijn van handel met voorkennis en dit kan leiden tot 
strafrechtelijke sancties.
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Accurate 
bedrijfsadministratie 
bijhouden
We zijn eerlijk in al onze communicatie, 
en dat geldt ook voor documenten die 
wij aanmaken en de gegevens die wij 
in onze systemen invoeren. Door het 
bewaken van de integriteit van onze 
documenten zorgen we dat we de wet 
volgen als we plannen maken voor 
de toekomst. Het bijhouden van een 
nauwkeurige administratie biedt ook 
zekerheid aan onze aandeelhouders, 
zakenpartners en klanten.

Onze succesformule

We houden onze bedrijfsadministratie op ethisch verantwoorde wijze bij door:

• Te verzekeren dat alle gegevens correct en volledig zijn, met inbegrip van tijd- en 
onkostenregistraties.

• Alle financiële transacties nauwkeurig, tijdig en met de nodige documentatie 
te rapporteren.

• Nooit een verkeerd beeld te geven van onze bedrijfsvoering of financiën.
• Nooit niet-openbare en niet-geregistreerde rekeningen te openen.
• Onmiddellijk bescheiden te overleggen aan auditors als dit wordt verlangd of vereist is.
• Alle bescheiden te bewaren waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt voor een 

onderzoek of een audit.
• Het systeem van Huntsman voor interne controles te volgen en ons te houden aan 

de voorschriften met betrekking tot documentatievereisten.

Meer informatie

• Beleid inzake het bewaren van documenten
• iGuide Beleid inzake het bewaren van documenten
• Intranetsite voor het Documentbeheerprogramma

Onze waarden: 
De succesformule  

van Huntsman
We zijn eerlijk in 

onze communicatie
We gaan respectvol 

om met anderen
We zijn verantwoordelijk 

voor bedrijfsmiddelen
Conclusie: Onze  

medewerkers maken  
het verschil

28

We gaan integer  
te werk



Beheren en bewaren van documenten 
Ons Bewaringsschema voor documenten en 
Documentbeheerprogramma bepalen hoe lang we documenten 
bewaren, inclusief de bewaringsduur en het tijdstip waarop ze 
kunnen worden vernietigd. Periodiek onderhoud van bestanden 
en verwijdering van gemakskopieën zijn passend, maar wij 
vernietigen documenten niet vóór het in het Bewaringsschema 
voor documenten aangegeven tijdstip.

Antwoorden op vragen 
Vraag: Mijn afdeling heeft een aantal documenten die 
uitgezocht moeten worden. Mijn leidinggevende heeft me 
gevraagd deze documenten te ordenen en uit te zoeken 
welke vernietigd kunnen worden. Hoe moet ik dit aanpakken?

Antwoord: Bepaal eerst of er documenten zijn die moeten 
worden bewaard of onder een wettelijke bewaarplicht 
vallen, omdat die documenten moeten worden bewaard 
gedurende de periode die in het Bewaringsschema voor 
documenten is bepaald of totdat de wettelijke bewaarplicht 
is opgeheven. Zelfs als een wettelijke bewaarplicht voor een 
document wordt opgeheven, blijft het Bewaringsschema 
voor documenten van toepassing, overeenkomstig ons beleid, 
waarbij documenten mogelijk langer moeten worden bewaard. 
Documenten waarvoor geen beperkingen gelden, kunnen 
en moeten worden vernietigd overeenkomstig ons beleid. 
Als deze vertrouwelijke informatie bevatten, moeten ze worden 
versnipperd. Uw afdeling moet beveiligde verzamelcontainers 
hebben die duidelijk gemarkeerd zijn voor versnippering. 
Ga voor meer informatie naar de intranetsite voor het 
Documentbeheerprogramma.
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We gaan 
respectvol om 
met anderen
Respect vormt de basis van onze interactie bij 
Huntsman. Met respect bevorderen we wederzijds 
begrip, beschermen we privacygegevens en houden 
wij ons aan onze verplichtingen ten aanzien van het 
milieu, de gemeenschap en de mensenrechten.
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Respectvolle 
werkomgeving 
bevorderen
We gaan respectvol met 
elkaar om. Een deel van onze 
succesformule omvat het zorgen 
dat al onze medewerkers zich 
gewaardeerd en gerespecteerd 
voelen. We zetten ons in 
voor diversiteit en inclusie, 
gelijke arbeidskansen en 
een werkomgeving zonder 
intimidatie en discriminatie. 
Dezedoelstellingen bevorderen 
een professionele en 
ondersteunende werkomgeving 
voor iedereen.

Diversiteit en inclusie omarmen

We doen overal ter wereld zaken en zetten ons in om een wereldwijd divers perspectief 
ook op de werkplek te weerspiegelen. Diverse talenten en standpunten versterken 
onze teams en verruimen onze visie. Als we iedereen erbij betrekken, nemen we 
samen betere beslissingen.

Onze succesformule

We omarmen diversiteit en inclusie door:

• Mensen en hun standpunten te behandelen met hoffelijkheid en respect.
• Divers samengestelde teams te werven en te ontwikkelen.
• Actief te zoeken naar uiteenlopende standpunten en benaderingen als we een 

oplossing zoeken.
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Discriminatieverbod

We creëren een werkomgeving waar geen onwettige discriminatie plaatsvindt. 
We nemen mensen aan en geven promoties op basis van verdiensten, omdat we 
hiermee onze succesformule ondersteunen. Discriminatie is niet alleen onwetmatig, 
maar beperkt ook het talent en de mogelijkheden die we Huntsman bieden. Op ons best 
zijn als bedrijf betekent ook dat we onze waarden van respect en integriteit naleven. 

Onze succesformule

We zorgen dat er in onze werkomgeving geen sprake is van discriminatie door:

• Wervings- en bevorderingsbesluiten uitsluitend te nemen op basis van verdiensten.
• Iedereen eerlijk te behandelen en ons te richten op de waarde die ieder van ons 

toevoegt aan Huntsman.
• Nooit te discrimineren op basis van beschermde kenmerken.
• Te verzekeren dat mensen met beperkingen in onze werkomgeving kunnen werken.
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Beschermde kenmerken 
Huntsman zet zich in voor het creëren van een werkomgeving 
zonder discriminatie. We geloven in kansen voor iedereen en 
tolereren geen discriminatie van medewerkers en sollicitanten 
op basis van beschermde kenmerken. Beschermde kenmerken 
zijn onder andere:

• ras, kleur en etniciteit
• geloofsovertuiging
• geslacht en seksuele geaardheid
• leeftijd
• beperkingen
• nationaliteit

Deze lijst is geenszins compleet. We leven wetgeving na die 
is gericht op bescherming van groepen en activiteiten in alle 
landen waar wij zaken doen.

Antwoorden op vragen 
Vraag: Mijn nieuwe manager kondigde onlangs aan dat 
hij de wekelijkse teamvergaderingen gaat verplaatsen 
van woensdag 15.00 uur naar vrijdag 12.00 uur. Ik bid 
elke dag op die tijd en dit was in het verleden nooit een 
probleem. Ik vertelde het mijn manager en hij zei dat het nu 
een probleem is, en dat ik als ik de vergaderingen niet kan 
bijwonen vanwege mijn “belachelijke geloofsovertuiging”, 
misschien geen positieve beoordeling krijg. Ik was beledigd 
en geschokt. Hoe los ik dat op?

Antwoord: De opmerkingen van uw manager zijn 
beledigend voor u en onverenigbaar met de waarden 
van Huntsman. Uw nieuwe manager kan een zakelijke 
reden hebben om de vergadering te verplaatsen naar 
vrijdagmiddag, maar moet u met respect behandelen 
wanneer u uw zorgen en mogelijke alternatieven bespreekt. 
Meld de opmerkingen van uw manager onmiddellijk aan uw 
plaatselijke Facility Compliance Officer. U kunt ook praten met 
uw HR-manager. Bedenk dat u altijd gebruik kunt maken van 
het Speak Up-meldpunt en contact kunt opnemen met het 
Ethics and Compliance-team via ethics@huntsman.com.
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Beleid inzake het voorkomen van intimidatie

Huntsman zich inzet voor een werkomgeving waarin alle medewerkers met respect 
en waardigheid worden behandeld. We vereisen dat onze werkomgeving zakelijk 
en professioneel is en vrij van pesterijen. Een dergelijke omgeving zorgt dat 
medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. 

Onze succesformule

We creëren een werkomgeving zonder intimidatie door:

• Te vermijden om iets te zeggen of te doen dat als beledigend kan worden opgevat.
• Elkaar te behandelen met waardigheid en respect.
• Het te melden als we getuige zijn van intimiderend of kwetsend gedrag.
• Persoonlijke grenzen en voorkeuren te respecteren.

Meer informatie

• Beleid inzake discriminatie, intimidatie en vergeldingsacties
• iGuide Beleid inzake discriminatie, intimidatie en vergeldingsacties
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Antwoorden op vragen 
Vraag: Een collega op mijn afdeling weigert me herhaaldelijk 
informatie te geven die essentieel is voor mijn werk. Hij scheldt 
me uit en zegt tegen andere medewerkers dat ik niet geschikt 
ben voor mijn baan. Zijn gedrag is kwetsend, maar ik wil hem 
niet boos maken of mezelf nog meer problemen bezorgen. 
Wat doe ik in deze situatie?

Antwoord: Intimidatie en pesterij kunnen vele vormen 
aannemen. Schelden is onaanvaardbaar. Weigeren om 
informatie te verstrekken en anderen te vertellen dat iemand 
niet gekwalificeerd is, is misschien niet onwettig, maar het kan 
worden gezien als respectloos en ondermijnt het vertrouwen. 
Bedenk dat er geen vergeldingsmaatregelen worden 
genomen als u te goeder trouw een melding doet. U moet zijn 
gedrag onmiddellijk bespreken met uw manager. U kunt ook 
het Speak Up-meldpunt gebruiken of contact opnemen met 
het Ethics and Compliance-team.
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Zorgen voor 
een veilige 
en beveiligde 
werkomgeving
Veiligheid op het werk is essentieel 
voor ons succes. We kunnen 
het leven van onze klanten niet 
verrijken als we ons eigen leven 
niet beschermen. Als bedrijf dat 
innoveert met complexe producten 
en processen, moet Huntsman 
zorgen voor veilige werkplekken. 
We zijn allemaal verantwoordelijk 
voor onze veiligheid en beveiliging 
op het werk.

Onze succesformule

We houden onze werkomgeving veilig door:

• Nooit onnodige risico's op het werk te nemen.
• Nooit onder de invloed van verdovende middelen of alcohol naar het werk te gaan, 

en het te melden als iemand anders dat wel doet.
• Onveilige en ongezonde werkomstandigheden te melden.
• Op de hoogte te zijn van alle noodprocedures en deel te nemen aan 

rampenoefeningen en trainingen.
• Dreiging en geweld waarvan we getuige zijn, ook via sociale media, te melden.
• Nooit wapens mee te nemen naar het werk.
• Eigendommen van Huntsman te beveiligen met sloten en wachtwoorden wanneer 

ze niet in gebruik zijn.
• De politie te bellen als er gevaar dreigt.
• Alle beleidslijnen en procedures te volgen die verband houden met gezondheid 

en veiligheid.

Meer informatie

• Beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu
• iGuide Beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu

Onze waarden: 
De succesformule 

van Huntsman
We zijn eerlijk in 

onze communicatie
We gaan integer  

te werk
We gaan respectvol om met 

anderen
We zijn verantwoordelijk 

voor bedrijfsmiddelen
Conclusie: Onze  

medewerkers maken  
het verschil

36

We gaan respectvol  
om met anderen



Gebruik van alcohol en verdovende middelen 
We melden ons nooit op het werk onder invloed van drugs, 
alcohol of andere middelen die ons vermogen om veilig te 
werken kunnen aantasten. Het bezit, gebruik, de verkoop, 
aankoop of distributie van illegale drugs, parafernalia of 
gereguleerde stoffen door medewerkers is verboden.

Bedenk dat zelfs voorgeschreven medicatie ons vermogen 
om veilig te werken kan aantasten. Wees u ervan bewust dat 
eventuele medicijnen uw werk kunnen belemmeren, en zorg dat 
uw manager of HR hiervan op de hoogte is. We moeten te allen 
tijde streven naar veiligheid van alle personen op ons terrein.

Incidenten en bijna-ongevallen 
Incidenten en bijna-ongevallen zijn ernstig en we hebben 
allemaal de verantwoordelijkheid en verplichting om deze te 
melden, ongeacht of we bij de gebeurtenis betrokken waren of 
er getuige van waren. Door deze incidenten te benoemen en 
te begrijpen, kunnen we voorkomen dat ze opnieuw gebeuren. 
Zo beperken we het risico voor ons allemaal. Het melden van 
incidenten en bijna-ongelukken is in overeenstemming met 
onze waarden en de wet.
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Beschermen van 
persoonsgegevens
We beschermen de persoonsgegevens 
van medewerkers en zakenrelaties. 
Onze relaties en zakelijke contacten 
over de hele wereld vertrouwen ons 
regelmatig hun privégegevens toe. 
Om die relaties en onze reputatie 
in stand te houden, moeten we dat 
vertrouwen beschermen.

Onze succesformule

We beschermen privacygegevens door:

• Het gebruik van privacygegevens voor ons werk te beperken.
• Procedures te volgen om informatie te beveiligen.
• Privacygegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is.
• Nooit privacygegevens te delen met iemand buiten Huntsman.
• Een vermoeden van een datalek onmiddellijk te melden.
• Privacywetgeving overal waar we zaken doen na te leven.

Meer informatie

• Privacybeleid
• iGuide Privacybeleid
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Inbreuk in verband met persoonsgegevens 
Inbreuken in verband met persoonsgegevens omvatten de 
ongeoorloofde verwerving van persoonsgegevens waardoor 
de beveiliging van die gegevens in het gedrang komt. Inbreuken 
in verband met persoonsgegevens zullen qua impact en 
risico verschillen, afhankelijk van vele factoren, waaronder het 
rechtsgebied van de getroffen personen. Deze inbreuken kunnen 
intern zijn (binnen Huntsman) en extern (buiten Huntsman). 
Beide soorten moeten worden gemeld, zodat Huntsman ze naar 
vereist kan onderzoeken, registreren en melden.

Elke medewerker die een mogelijke of bekende interne of 
externe inbreuk op persoonsgegevens ontdekt of daarvan op 
de hoogte wordt gesteld, dient dit onmiddellijk te melden aan 
de plaatselijke Security Officer, de plaatselijke HR-functionaris, 
de Facility Compliance Officer of het Data Privacy Team.

Antwoorden op vragen 
Vraag: Mijn manager heeft per ongeluk een kopie van 
een beoordelingsdossier van een medewerker op het 
kopieerapparaat laten liggen. Deze persoonsgegevens zijn 
niet beveiligd. Hoe los ik dat op?

Antwoord: We hebben de plicht om de privacy van onze 
collega's te beschermen. Vertrouwelijke persoonsgegevens 
van medewerkers mogen niet worden gedeeld of onbeveiligd 
worden achtergelaten in of buiten het kantoor. U moet 
het dossier onmiddellijk teruggeven aan uw manager. 
Als dit opnieuw gebeurt, bespreek dan de kwestie met 
uw HR-manager.

Categorieën van privacygegevens van Huntsman 
Soms moeten we privacygegevens verzamelen voor zakelijke 
doeleinden. Huntsman onderscheidt vier categorieën van 
persoonsgegevens:

• Naam en andere informatie van zakelijke contacten 
(bv. telefoonnummer op het werk, zakelijk adres) (categorie 1)

• Door Huntsman aangemaakte persoonsgegevens 
(bv. vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden) 
(categorie 2)

• Door personen verstrekte persoonsgegevens (bv. stem, beeld 
en contactgegevens) (categorie 3)

• Gevoelige persoonsgegevens (bv. etniciteit, geloofsovertuiging 
en persoonlijke bankgegevens) (categorie 4)

Huntsman verlangt van alle medewerkers dat zij een cursus over 
de privacy van gegevens volgen. Sommige medewerkers hebben 
toegang tot gegevens van categorie 3 of 4, afhankelijk van hun 
functie. Deze medewerkers krijgen een aanvullende opleiding.
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Doelstellingen 
op het gebied 
van veiligheid, 
gezondheid, 
milieu en 
duurzaamheid
We passen wetenschap toe 
om producten te ontwikkelen, 
produceren en verkopen die levens 
verrijken en een duurzame toekomst 
helpen creëren, zonder schade te 
berokkenen aan mens en milieu. 
Bij alles wat we doen staat de zorg 
voor de menselijke gezondheid, 
de veiligheid en het milieu voorop. 
We kunnen schade voorkomen door 
uitstekende prestaties op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en milieu 
(EHS) te leveren bij alle aspecten 
van ons bedrijfsvoering. Dit maakt 
ons niet alleen concurrerend in 
het heden, maar ook duurzaam in 
de toekomst. De gezondheid van 
ons bedrijf, onze medewerkers en 
de gemeenschap zijn nauw met 
elkaar verweven.

Onze succesformule

Wij bereiken uitstekende prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en 
duurzaamheid door:

• Gevaren die verband houden met onze processen en producten te melden.
• Aan zakelijke partners en klanten mee te delen hoe ze onze producten het best 

kunnen gebruiken, bewaren, recycleren en verwijderen.
• De gevaren te beoordelen en alle protocollen voor het vervoer van gevaarlijke 

goederen te volgen.
• Alle stoffen en producten te registreren.
• Op te treden als rentmeester voor onze producten om de risico’s op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu tijdens de hele levenscyclus ervan tot een minimum 
te beperken.

• Problemen met of schendingen van het protocol te melden aan onze EHS-manager.
• Te voldoen aan alle wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en 

duurzaamheid die op ons bedrijf van toepassing zijn.
• Te voldoen aan alle milieuprogramma's en zodoende aan de doelstellingen en 

voorschriften van Huntsman.

Meer informatie

• Beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu
• iGuide Beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu
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Bijdragen 
aan de 
gemeenschap
We willen een positief verschil 
maken in het leven van anderen 
over de hele wereld. Ons bedrijf 
is gegroeid door onze overtuiging 
dat chemie kan voorzien in de 
dringende behoeften van deze 
tijd en dat we als individu ook 
kunnen helpen de uitdagingen 
van deze tijd aan te gaan binnen 
de gemeenschap waarin we leven. 
De gemeenschap helpen door 
persoonlijke betrokkenheid is niet 
alleen goed voor onze reputatie, 
maar is het juiste om te doen.

Onze succesformule

We leveren een zo goed mogelijke bijdrage aan de gemeenschap door:

• Vrijwilligerswerk te doen voor liefdadigheidsorganisaties over de hele wereld waar
dat mogelijk is.

• Te zorgen dat externe activiteiten onze werkzaamheden niet verstoren en geen
belangenverstrengeling veroorzaken.

• Nooit medewerkers onder druk te zetten om vrijwilligerswerk te doen voor of bij
te dragen aan organisaties waar we enthousiast over zijn.

• Goedkeuring te verkrijgen alvorens namens Huntsman een donatie te doen
of kapitaal van Huntsman te gebruiken voor liefdadigheidsdoeleinden.

Meer informatie

• Corruptiebestrijdingsbeleid
• iGuide Corruptiebestrijdingsbeleid
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Politieke activiteiten 
Het staat ons allemaal vrij om als burger een eigen politieke 
overtuiging te hebben. We mogen persoonlijk betrokken 
zijn bij politiek en politieke bijdragen leveren binnen de 
wettelijke grenzen. Omdat er voor politieke bijdragen 
complexe regels en voorschriften gelden, moeten wij elke 
persoonlijke betrokkenheid vermijden die zou kunnen duiden 
op goedkeuring of steun van Huntsman. De wet beperkt 
het gebruik van middelen en faciliteiten van een bedrijf in 
verband met politieke campagnes, behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden. Voor elk gebruik van middelen en faciliteiten 
van Huntsman of activiteiten tijdens werktijd ten behoeve van 
een campagne is voorafgaande goedkeuring van de afdeling 
Juridische zaken vereist.
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Eerbiediging 
van de 
mensenrechten
We eerbiedigen de mensenrechten 
van individuen en gemeenschappen 
over de hele wereld. We zetten ons 
in om deze rechten te waarborgen 
waar we ook zaken doen, en we 
verwachten hetzelfde van onze 
zakenpartners. Voor slavernij, 
mensenhandel en kinderarbeid 
is geen plaats: niet binnen onze 
bedrijfsactiviteiten en ook niet 
in de wereldwijde samenleving. 
We ondersteunen waardigheid en 
gelijkheid en zijn verantwoordelijk 
voor het handhaven van de rechten 
van alle mensen.

Onze succesformule

Wij eerbiedigen de mensenrechten door:

• Te zorgen voor redelijke werktijden en een eerlijke beloning voor iedereen die voor 
ons werkt.

• Te verzekeren dat onze zakenpartners zich inzetten voor eerlijke arbeidsprocedures.
• Nooit en nergens gebruik te maken van kinder- of gevangenisarbeid.
• Schendingen van de mensenrechten te melden als wij daarvan op de hoogte zijn.

Meer informatie

• Mensenrechtenbeleid
• iGuide Mensenrechtenbeleid
• Gedragscode voor verkopers
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We zijn verant-
woordelijk voor 
bedrijfsmiddelen
We moeten alle materiële en immateriële 
activa van Huntsman beschermen. Onze activa 
omvatten onze fysieke en intellectuele eigendom, 
vertrouwelijke informatie, informatietechnologie 
en sociale media-accounts.
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Verantwoord 
gebruik 
van fysieke 
eigendommen
Als multinational heeft Huntsman 
in de loop van tientallen jaren 
talloze fysieke activa vergaard. 
Onze fysieke activa omvatten 
onder andere onze werkplekken, 
gereedschappen en apparatuur, 
voertuigen, computers, 
kantoorbenodigdheden en ons 
kapitaal. Deze activa zijn niet 
alleen van waarde voor onszelf: 
we gebruiken ze ook om waarde 
te creëren voor onze partners 
en klanten. We zijn allemaal 
verantwoordelijk voor deze activa. 
We moeten ze beschermen en 
integer gebruiken. We voorkomen 
risico’s van verlies, verspilling 
of anderszins onrechtmatig gebruik 
van onze fysieke eigendommen.

Onze succesformule

We gebruiken fysieke eigendommen op een verantwoorde wijze door:

• Onze fysieke activa uitsluitend te gebruiken voor zakelijke doeleinden.
• Werkplekken, voertuigen en technologie te beveiligen met passende sloten 

en wachtwoorden wanneer ze niet in gebruik zijn.
• Onbevoegd personeel nooit toe te staan om onze fysieke eigendommen 

te bezoeken of te gebruiken.
• Schade aan fysieke eigendommen die het gevolg is van ongevallen en slijtage, 

te melden.
• De procedures en protocollen te volgen wanneer we gebruikmaken van onze 

fysieke eigendommen.

Meer informatie

• Beleid inzake zakenreizen en onkosten
• Beleid inzake het gebruik van computers, e-mail en internet
• iGuide Beleid inzake het gebruik van computers, e-mail en internet
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Verduistering 
Verduistering betreft het oneerlijk, onrechtvaardig of ongepast 
nemen van iets dat aan een ander toebehoort voor eigen 
gebruik. We maken nooit misbruik van fysieke eigendommen 
van Huntsman en staan anderen niet toe dat wel te doen. Meld 
het als u gevallen van verduistering in uw werkomgeving opmerkt.

Antwoorden op vragen 
Vraag: Ik reis vaak als lid van het verkoopteam van 
Huntsman. Ik wil mijn vrouw meenemen op een zakenreis 
naar Miami. Ze kan vrij nemen van haar werk en we kunnen 
samen genieten van de avonden. Kan ik mijn creditcard van 
Huntsman voor zakelijke reis- en onkosten voor ons beiden 
gebruiken? Ik kan de creditcardmaatschappij uit eigen zak 
betalen voor haar deel van de kosten.

Antwoord: Nee. Een creditcard van Huntsman voor reis- 
en onkosten is alleen bedoeld voor zakelijke doeleinden. U of 
uw vrouw zullen haar kosten apart moeten betalen. Registreer 
uw zakelijke uitgaven zorgvuldig en houd ze gescheiden van 
alle persoonlijke uitgaven.
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Bescherming van 
vertrouwelijke 
informatie en 
intellectuele 
eigendom
Net als de fysieke activa van het 
bedrijf helpen onze vertrouwelijke 
en bedrijfseigen informatie en 
onze intellectuele eigendom (IP) 
om waarde te creëren voor onze 
partners en klanten. Deze informatie 
bepaalt ook de unieke identiteit van 
Huntsman. Hij onderscheidt ons 
van onze concurrenten en biedt 
ons een concurrentievoordeel. 
Dit strategische inzicht is het 
resultaat van ons streven naar 
innovatie. We moeten allemaal 
onze bedrijfseigen informatie 
beschermen om onze waarde 
voor klanten tot ver in de toekomst 
te waarborgen.

Onze succesformule

We beschermen onze vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom (IP) door:

• Samen te werken met de afdeling Juridische zaken en onze divisiemanagers voor 
intellectuele eigendom wanneer we IP ontwikkelen.

• Nooit oneigenlijk gebruik te maken van de naam, logo's en handelsmerken van 
Huntsman en deze ook nooit te wijzigen.

• Verduistering en oneigenlijk gebruik van bedrijfsgegevens of IP te melden aan de 
afdeling Juridische zaken.

• IP alleen te delen met bevoegde medewerkers als dat vereist is.
• Nooit vertrouwelijke informatie op openbare plaatsen te bespreken, zoals in de lift, 

een café of op een luchthaven.
• Vertrouwelijke informatie nooit zichtbaar te maken in het openbaar, bijvoorbeeld op 

een laptop of tablet.
• Vertrouwelijke informatie te beveiligen met passende beveiligingsmaatregelen, 

zoals encryptie en wachtwoorden.

Meer informatie

• Neem contact op met het team voor  
intellectuele eigendom van de afdeling  
Juridische zaken
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Wat is vertrouwelijke informatie?
Vertrouwelijke informatie kan vele vormen aannemen. Voorbeelden:

• Informatie die wordt gebruikt om octrooien, handelsmerken 
en auteursrechten te ontwikkelen en uiteindelijk aan te vragen

• Handelsgeheimen

• Proces- en productinformatie

• Productieplannen en -capaciteit

•  Plannen en gegevens in verband met onderzoek 
en ontwikkeling

• Klantenlijsten

• Bedrijfsplannen en -resultaten

• Informatie over prijsopgaven

• Niet-openbare prijsinformatie

• Plannen voor nieuwe producten

• Intern beleid en interne rapporten en procedures
Antwoorden op vragen 
Vraag: Een van mijn nieuwe medewerkers komt van een 
concurrent van Huntsman. We boffen met haar. Ik denk dat 
ze ons nuttige informatie kan geven over de klantenlijsten van 
onze concurrenten. Mag ik haar om deze informatie vragen, 
zolang dit zakelijke doeleinden dient en ik het tegen niemand 
buiten ons team zeg?
Antwoord: Nee. We vragen nooit om niet-openbare en 
vertrouwelijke informatie over een concurrent. Onze nieuwe 
medewerkers moeten de waarden van Huntsman leren 
kennen, en we zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat die 
waarden worden gerespecteerd. We moeten integer leiding 
geven. Het vragen en onthullen van vertrouwelijke informatie 
van een voormalige werkgever druist in tegen onze waarden 
en kan onwettig zijn. We brengen onszelf en anderen nooit in 
een positie die zou kunnen leiden tot onwettig gedrag.

Intellectuele eigendom van derden
We respecteren altijd de IP-rechten van anderen als we 
zaken doen bij Huntsman. In geval van ongeoorloofd 
gebruik of verduistering van IP van een andere partij kunnen 
aan individuele medewerkers en aan Huntsman strenge 
civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden opgelegd.
We mogen geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van 
derden kopiëren (of gebruiken om andere werken op basis 
hiervan te maken) voor gebruik namens Huntsman, tenzij 
wij daarvoor toestemming hebben gekregen. Materiaal dat 
beschikbaar is via internet of zonder vermelding van het 
auteursrecht is niet noodzakelijkerwijs vrij om door ons te 
worden gebruikt.
Neem onmiddellijk contact op met een IP-advocaat van 
Huntsman wanneer:
• Een vraag rijst over IP-rechten van een derde partij.
• Een derde partij claimt dat haar IP-rechten zijn geschonden.
We reageren nooit op een dergelijke claim zonder de 
goedkeuring van een IP-advocaat van Huntsman.
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Bescherming van 
informatietechnologie
We zijn verantwoordelijk voor 
ethisch en wetmatig gebruik van ons 
netwerk en onze computersystemen. 
We gebruiken systemen van Huntsman 
nooit op een onwetmatige wijze. 
Onze informatietechnologiesystemen 
(IT) stellen ons in staat te communiceren 
en te coördineren ten behoeve van onze 
bedrijfsdoelstellingen. Om eerlijkheid in 
al onze communicatie te bevorderen, 
moeten wij onze IT-systemen 
beschermen. Via onze communicatie-
infrastructuur verspreiden we gevoelige 
bedrijfsinformatie. Soms moet 
Huntsman om veiligheidsredenen 
apparaten en IT-systemen monitoren.

Onze succesformule
We beschermen onze informatietechnologie door:
• Elektronische berichten (e-mails, sms-berichten, posts etc.) met dezelfde zorg samen 

te stellen als alle andere documenten van Huntsman.
• Op de hoogte te zijn van het feit dat elektronische berichten worden opgeslagen en 

moeten kunnen worden teruggevonden, en geen beledigende en vijandige inhoud 
mogen bevatten.

• Computer- en IT-apparaten altijd te beveiligen.
• Te verzekeren dat de software die wordt gebruikt op onze bedrijfsmiddelen is 

goedgekeurd door Asset Management.
• Nooit oneigenlijk gebruik te maken van software en andere IT-infrastructuur van 

Huntsman en deze nooit te stelen of te kopiëren.
• Te verzekeren dat uitsluitend bevoegde medewerkers toegang hebben tot computer- en 

IT-systemen.
• Onze gebruikers-ID's en wachtwoorden te beveiligen en deze regelmatig te wijzigen.
• Verdachte links in e-mails of op het internet nooit te openen.
• Inbreuken op het gebied van IT-beveiliging onmiddellijk te melden aan onze manager 

en de afdeling Juridische zaken.

Meer informatie

• Beleid inzake het gebruik van  
computers, e-mail en internet

• iGuide Beleid inzake het gebruik  
van computers, e-mail en internet
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Gebruik van 
sociale media en 
afhandeling van 
informatieverzoeken
We verzekeren dat het gebruik 
van sociale media onze waarden 
weerspiegelt en de integriteit en 
reputatie van Huntsman beschermt. 
Sociale media blijven de manier 
veranderen waarop we werken, 
communiceren en met elkaar omgaan, 
zowel intern met onze collega's als 
extern met onze klanten, leveranciers 
en de gemeenschap. Sociale 
media creëren weliswaar nieuwe 
contactmogelijkheden, maar brengen 
ook nieuwe verantwoordelijkheden en 
risico's met zich mee.

Een risico van het gebruik van sociale 
media is dat we Huntsman voorstellen 
op een manier die niet strookt met 
onze waarden en doelstellingen. 
We moeten ons richten tot het publiek 
met één stem. Onze woordvoerders 
zijn verantwoordelijk voor de 
woordvoering namens Huntsman. 
Vragen van het publiek moeten 
altijd worden doorgeleid naar de 
hiervoor aangewezen medewerkers. 
Als we deze procedure volgen, 
maken we optimaal gebruik van 
alle communicatiekanalen.

Onze succesformule

We gebruiken sociale media op een juiste manier door:

• Te verzekeren dat ons gedrag op sociale media overeenkomt met ons gedrag 
op het werk.

• Ons oordeelsvermogen en gezond verstand te gebruiken om te bepalen wat we 
wel en niet delen.

• Nooit online discriminerende, beledigende of vijandige opmerkingen te maken.
• Te verzekeren dat posts via de sociale media over Huntsman onze goede naam 

veiligstellen of versterken.
• Ons nooit namens Huntsman op sociale media uit te spreken.
• Nooit vertrouwelijke en niet-openbare informatie te delen.
• Publieke vragen door te sturen naar Global Communications via 

Social_Media@Huntsman.com.

Meer informatie

• Beleid inzake sociale media
• iGuide Beleid inzake sociale media
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Persoonlijk gebruik van sociale media
Soms wilt u misschien uw persoonlijke sociale media 
gebruiken om over Huntsman te posten. Denk dan aan 
de volgende Do's en Don'ts:

Wel doen
• Duidelijk maken dat u een medewerker van Huntsman 

bent, maar dat uw mening uw eigen mening is.

• Voorzichtig omgaan met persoonlijke sociale media 
op het werk.

• Als manager moet u bijzonder voorzichtig zijn omdat 
mensen kunnen denken of concluderen dat u spreekt 
namens Huntsman.

Niet doen
• Reageren op negatieve uitingen.

• Het e-mailadres van Huntsman gebruiken.

Meer weten over informatieverzoeken van 
het publiek 
Een verkeerd citaat of een uit zijn verband gerukte opmerking 
kan ernstige gevolgen hebben. Ook informele verzoeken om 
officiële informatie van Huntsman van een van de volgende 
groepen vormen een aandachtspunt:

• beleggers

• beleggingsanalisten

• kredietbeoordelingsbureaus

• leden van de pers

• houders van aandelen of schuldbewijzen van Huntsman

• andere belangrijke publieke contacten

Stuur dergelijke verzoeken altijd door naar het Global 
Communications Team.
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Conclusie: 
Onze medewerkers 
maken het verschil

Onze waarden: 
De succesformule 

van Huntsman
We zijn eerlijk in 

onze communicatie
We gaan integer  

te werk
We gaan respectvol 

om met anderen
We zijn verantwoordelijk 

voor bedrijfsmiddelen
Conclusie: Onze  

medewerkers maken  
het verschil

52



Ontheffingen
Onze Richtlijnen voor zakelijk gedrag gelden voor 
medewerkers, functionarissen en directeuren van Huntsman. 
Derhalve kan slechts zelden en in zeer uitzonderlijke gevallen 
worden afgeweken van onze richtlijnen. Vrijstellingen voor 
leidinggevenden en directeuren moeten vooraf door de 
Raad van Bestuur worden goedgekeurd. Onder bepaalde 
omstandigheden moeten ontheffingen onmiddellijk aan de 
aandeelhouders worden gemeld. We melden ontheffingen 
die volgens de toepasselijke wet- en regelgeving zijn verleend.

Samenvatting
Bij Huntsman bepalen onze kernwaarden (Eerlijkheid, Integriteit, 
Respect en Verantwoordelijkheid) onze succesformule. 
Door toepassing van deze waarden maken onze mensen 
het verschil. Raadpleeg deze richtlijnen of een van de vele 
onderstaande bronnen als u niet zeker bent over de ethische 
beginselen in een zakelijke situatie. Lees de richtlijnen om uw 
geheugen op te frissen over een belangrijk onderwerp of aspect 
van uw functie. Uw keuzes bij Huntsman zijn even waardevol 
als uw professionele bijdragen. Volg door deze richtlijnen bij 
de toepassing van onze waarden, zowel bij uitdagingen als bij 
successen.

Hulpbronnen
• Uw lijnmanager

• Uw plaatselijke Human Resources-vertegenwoordiger

• Uw Facility Compliance Officer: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/facility-compliance-officers

• Een Compliance Champion: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/compliance-champions

• Het Ethics and Compliance-team: https://ethicsandcompliance. 
huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-team en 
ethics@huntsman.com

• Chief Compliance Officer

• Afdeling Juridische zaken

• General Counsel

• Speak Up-meldpunt: www.huntsman.com/speakup (zie de 
intranetsite Ethics and Compliance voor telefoonnummers 
in uw eigen land)
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