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Sodexo is het geheel van haar klanten, 
consumenten, medewerkers en 
aandeelhouders. Wij hechten veel 
belang aan al onze medewerkers, die 
door hun dagelijkse inzet, bijdragen aan 
onze groei en op die manier ook aan de 
tevredenheid van onze aandeelhouders. 
Daarom blijven we trouw aan de missie, 
waarden en ethische principes die ons 
sinds 1966 leiden, zowel op nationaal als 
op internationaal vlak.

Sodexo Belgium NV
www.sodexo.be

Ethische Principes – Inleiding

ETHISCHE CODE  
SODEXO BELGIUM

De voltallige directie van 
Sodexo ondersteunt en 

past de Ethische Code toe
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ONZE ROEPING
Dag na dag bundelen 
onze medewerkers 
over heel de wereld 
hun inspanningen om :

•  De dagelijkse levenskwaliteit te 
verbeteren van alle mensen aan wie 
wij diensten verlenen. We doen dit 
door services te ontwikkelen die het 
welzijn van vrouwen en mannen, de 
efficiëntie van bedrijfsprocessen, en de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van de 
infrastructuur verbeteren. Deze services 
zijn onderverdeeld in 3 categorieën: On-
Site Services, Benefits & Rewards Services 
en Personal & Home Services.

•  Bij te dragen aan de economische, 
sociale en ecologische ontwikkeling van 
de steden, regio’s en landen waar wij 
actief zijn. We tonen dit door enerzijds 
tienduizenden mensen over de hele 
wereld tewerk te stellen en te werken 
aan hun ontplooiing en professionele 
ontwikkeling ; en anderzijds door onze 
richtlijn genaamd het “Better Tomorrow 
Plan”. Dit plan werd gelanceerd in 2009, 
en draait rond 18 verbintenissen die 
zich op het terrein en in ons aanbod 
concretiseren met betrekking tot Sodexo 
als verantwoordelijke werkgever, 
voeding, welzijn en gezondheid, 
milieu en ten aanzien van de lokale 
gemeenschappen rondom ons.

ONZE WAARDEN

Zin voor Dienstverlening

Zin hebben om ten dienste te staan van anderen en aan de noden van onze klanten en 
consumenten te voldoen.

Team Spirit

Trots zijn op ons werk en onze onderneming. Allen samen de wil hebben om de beste te 
zijn door de geldende spelregels na te leven.

Zin voor Vooruitgang

De wil hebben om vooruit te gaan, om onszelf in vraag te stellen, om voortdurend te 
vernieuwen, door beroep te doen op ons vakmanschap.

Vertaald in:

TEAM

SPIRIT

ZIN VOOR 

DIENSTVERLENING

ZIN VOOR 

VOORUITGANG
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ONZE ETHISCHE PRINCIPES

Loyaliteit

Een wederzijds vertrouwen

Sodexo deelt met haar opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders en leveranciers 
een aantal algemene doelstellingen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, die garant 
staan voor eerlijke en loyale relaties tussen de verschillende belanghebbenden.

Deze loyaliteit is één van de grondslagen voor onze organisatie.

Respect voor mensen

Mensen vormen het hart van Sodexo

Sodexo schept gelijke kansen voor gelijk gekwalificeerde medewerkers, ongeacht hun ras, 
land van herkomst, geloof, persoonlijke levensovertuiging, geslacht, levensstijl of leeftijd. 

Respect is onvoorwaardelijk in ons engagement tot het verbeteren van de levenskwaliteit. 
Daarom besteedt Sodexo veel aandacht aan persoonlijke waardigheid. We kunnen ons 
geen leven in deze maatschappij voorstellen zonder de zorgzaamheid die elk individu 
verdient, ongeacht de aard van onze relatie met hem of haar

Transparantie

Transparantie is voor Sodexo meer dan alleen het recht op nuttige informatie,

het is een transparante houding :

•  waarbij wij ervoor zorgen dat iedere medewerker in duidelijke, praktische taal 
geïnformeerd wordt over zijn of haar doelstellingen, rechten en plichten én over 
belangrijke bedrijfsontwikkelingen en –gebeurtenissen. Van onze medewerkers 
verwachten wij dat zij op hun beurt transparant zijn in de informatie die zij verstrekken,

•   waarbij wij onze leveranciers duidelijke, begrijpelijke contracten aanbieden en van hen 
verlangen dat zij aan dezelfde ethische principes voldoen,

•  waarbij wij alle aandeelhouders regelmatig dezelfde nauwkeurige, duidelijke en  
transparante informatie geven,

•  waarbij wij aan onze opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige producten en diensten  
leveren en er altijd naar streven hen waar voor hun geld te bieden.

Weigering om deel te nemen aan corrupte 
praktijken en oneerlijke concurrentie

Rigoureuze weigering

Bij onze bedrijfsactiviteiten wijzen we wereldwijd alle praktijken af die niet gebaseerd zijn 
op vertrouwen, integriteit en eerlijkheid. Corruptie en oneerlijke concurrentie staan het 
creëren of onderhouden van langdurige, probleemloze samenwerkingsverbanden in de 
weg. Al onze partners zijn zich van dit principe bewust en worden aangespoord om niet 
deel te nemen aan dergelijke praktijken.

Onze Ethische Basisprincipes zijn gebaseerd op de 
basisbeginselen van de Groep Sodexo:

Loyaliteit

Respect voor mensen

Transparantie

Weigering om deel te nemen aan currupte praktijken en oneerlijke concurrentie

"Quality of Life", ons motto
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ETHISCHE BASISPRINCIPES 
BIJ SODEXO
Ethische Code
Sodexo België engageert zich om conform 
de “Principes van Integriteit bij het 
uitvoeren van zaken” van de Groep 
Sodexo, zonder toegevingen de principes 
van integriteit, gelijkheid en eerlijkheid 
te respecteren in onze relaties met onze 
klanten, leveranciers, medewerkers en 
andere organismen met wie wij onze 
activiteiten uitoefenen. 

Daarom hebben we een aantal 
doelstellingen en bindende principes 
geformuleerd die we willen realiseren.

Doel
Medewerkers mogen deze 
standaardprincipes nooit in gevaar 
brengen, ook niet als het in functie is van 
financiële of andere doelstellingen binnen 
het bedrijf. Deze code heeft als doel het 
eerlijke en ethische gedrag te promoten, 
de gehoorzaamheid aan de wet voor te 
schrijven, wangedrag af te schrikken en 
het signaleren van belangenconflicten aan 
te moedigen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke 
manager er voor te zorgen dat deze 
Ethische Code gecommuniceerd, begrepen 
en nageleefd wordt. Alle managers 
moeten zich vertrouwd maken met deze 
Ethische Code, ze navolgen en promoten. 
Alle medewerkers moeten de principes die 
hernomen zijn in deze code, begrijpen en 
naleven. 

Het niet-respecteren ervan is 
onderworpen aan disciplinaire sancties 
die kunnen leiden tot een verbreking van 
de arbeidsovereenkomst, overeenkomstig 
de sociale wetgeving en collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn 
(cfr. Principes van integriteit van de Groep, 
punt 7 § 1)

Richtlijnen
De richtlijnen die in deze code staan, zijn 
heel algemeen en behandelen niet elke 
mogelijke situatie waarin een medewerker 
verzeild kan raken. Medewerkers moeten 
zich niet bezighouden met onethische 
activiteiten zoals op zoek gaan naar 
achterpoortjes of sluipwegen.

Elke handeling moet beoordeeld worden :

is ze wel legaal ? Is ze redelijk tegenover 
alle betrokkenen ? En kan ze de 
kritische blik van een buitenstaander 
doorstaan ? Wanneer er twijfel ontstaat 
over de toepassing van de code, moet 
er advies gevraagd worden aan de 
hiërarchische overste, het departement 
Human Resources, de Directie of de 
vertrouwenspersoon.

Overeenkomstig de wetgevingen en 
lokale reglementeringen, hebben 
de medewerkers eveneens de 
verantwoordelijkheid om onmiddellijk elke 
wettelijke inbreuk of nalatigheid waarvan 
ze op de hoogte zijn, te melden, en elke 
vraag of mogelijk probleem onmiddellijk 
aan te kaarten. Deze communicaties 
gebeuren te goeder trouw en goed 
gedocumenteerd. Alle meldingen van 
vermeende inbreuken zullen ernstig en zo 
vertrouwelijk mogelijk behandeld worden.

De initiatiefnemers van deze 
communicatie zullen niet onderworpen 
worden aan enige vergelding, bedreiging 
of intimidatie, en hun identiteit zal geheim 
gehouden worden voor zover toegestaan 
door de wet (cfr. Principes van Integriteit 
van de Groep, punt 7, § 2).

RESPECT
INTEGRITEIT
EERLIJKHEID
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DE 8 ALGEMENE RICHTLIJNEN 
VAN DE ETHISCHE GEDRAGSCODE
1.  Businesspraktijken
De medewerkers van Sodexo België 
moeten zich schikken naar de algemeen 
geldende wetten van ons land, rekening 
houdend met de hoogste ethische normen 
van eerlijkheid en integriteit die door 
Sodexo werden omschreven.

Sodexo verwacht niet dat haar 
medewerkers experts zijn op juridisch 
vlak, maar ze schrijft wel voor dat het hun 
verantwoordelijkheid is om vertrouwd 
te raken met belangrijke wetten, 
voorschriften, toepassingen en codes die 
verbonden zijn aan hun job.

Medewerkers moeten advies vragen aan 
de juridische dienst indien zij vragen 
hebben bij de toepassing van de wet. 

Geschenken en persoonlijke attenties 
mogen enkel aan derden worden gegeven 
indien ze bescheiden zijn in waarde 
en betrekking hebben tot de normale 
businessgebruiken.

Er mogen geen geschenken of persoonlijke 
attenties aangeboden worden die strijdig 
zijn met gelijk welke toepasbare wet of 
code uit de praktijk.

Een medewerker mag geen geschenk of 
persoonlijke attentie vragen of ontvangen 
die redelijkerwijze een invloed kan hebben 
op de zakelijke transacties, vooral niet 
tijdens delicate onderhandelingen. 

Bij twijfel over het aanvaarden van 
geschenken en de geldende criteria, moet dit 
gemeld worden aan het hoger management/
de hiërarchisch overste. Zij zullen dan 
beslissen hoe zij ermee zullen om gaan.

2.  Werkomgeving
Alle medewerkers zullen behandeld 
worden met evenveel respect en 
waardigheid en ze zullen allemaal evenveel 
kansen krijgen om zichzelf en hun carrière 
verder te ontwikkelen.

Sodexo streeft naar diversiteit op alle 
niveaus van de organisatie en hecht een 
groot belang aan de persoonlijkheid, 
verscheidenheid en creatieve 
mogelijkheden die elke medewerker 
bezit. Sodexo steunt ook de voortdurende 
ontwikkeling van hun vaardigheden en 
talenten.

In het kader van rekrutering, ontwikkeling 
of promotie, zal een medewerker enkel 
geëvalueerd worden op basis van zijn 
bekwaamheden en zijn mogelijkheden 
verbonden aan de job. Het algemeen 
welslagen en de promotie binnen Sodexo 
zal uitsluitend afhangen van iemands 
talent, gedrag en werkprestaties.

Alle medewerkers hebben recht op een 
werkomgeving vrij van geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag.

3. Politieke activiteiten
Voor medewerkers die in de publieke 
opinie positie willen innemen in naam van 
Sodexo, moet er doorverwezen worden 
naar de Algemeen Directeur om een 
goedkeuring te bekomen.

4. Belangenconflicten
De commerciële beslissingen van Sodexo 
worden objectief genomen, zonder enige 
persoonlijke overweging. De medewerkers 
van Sodexo moeten mogelijke 
belangenconflicten identificeren en in alle 
omstandigheden handelen in het belang 
van de Groep.

Omwille van de integriteit, moeten zij zich 
ook onthouden van iedere handeling die 
een reëel of potentieel belangenconflict 
kan veroorzaken. Een belangenconflict 
ontstaat bijvoorbeeld wanneer een 
medewerker in staat is een beslissing van 
de Groep te beïnvloeden waardoor hij 
een persoonlijk voordeel of gunst aan een 
familielid kan toekennen. Veel situaties 
kunnen leiden tot een dergelijk conflict, in 
het bijzonder wanneer een medewerker of 
een familielid een financieel belang heeft 
bij een concurrent, leverancier of klant van 
Sodexo (cfr. Principes van Integriteit van 
de Groep, punt 4).

5.  Vertrouwelijke 
informatie

Medewerkers mogen geen vertrouwelijke 
informatie, verkregen door hun job, 
gebruiken om er persoonlijk voordeel uit 
te halen.

Sodexo voert een politiek die zegt 
dat medewerkers die in het bezit zijn 
van vertrouwelijke, strategische en 
‘prijsgevoelige’ informatie, hier geen 
gebruik van mogen maken bij de 
verhandeling van Sodexo-aandelen.

Eigendommen van Sodexo omvatten niet 
alleen tastbare goederen zoals materialen, 
uitrusting of cash, maar ook ontastbare 
dingen zoals computersystemen, 
handelsgeheimen en vertrouwelijke 
informatie 

Medewerkers moeten de Sodexo-
richtlijnen respecteren waarin het gaat 
over het klasseren en het verwerken van 
documenten en elektronische gegevens.
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Alle informatie die binnen Sodexo 
verzameld werd (onderzoek en 
ontwikkeling, gegevens, verliezen, prijzen, 
verkoop, winst, handel, klanten en 
manieren van zaken doen), is eigendom 
van Sodexo en mag niet bekend gemaakt 
worden buiten Sodexo zonder de vereiste 
toelating, tenzij dit wettelijk bepaald is.

6.  Financiële en andere 
soorten verslagen, 
onthullingen en 
mededelingen

Alle medewerkers van Sodexo dienen 
gepast om te gaan met boekhoudkundige 
verslagen en andere documenten die 
een juist en redelijk beeld geven van 
de financiële positie, uitslagen van 
verrichtingen, transacties, activa en 
passiva van het bedrijf. Ook moeten ze 
Sodexo in staat stellen om volledige, 

eerlijke, juiste, tijdige en begrijpbare 
onthullingen te doen in alle rapporten en 
communicaties aan de aandeelhouders en 
in alle berichten die ze publiceren.

Alle boekhoudkundige verslagen en 
andere documenten zullen opgesteld 
worden op een manier die nauwkeurig 
de financiële positie en de resultaten 
van operaties en transacties van 
Sodexo beschrijft en documenteert. 
Boekhoudverslagen zullen bewaard 
worden in overeenstemming met 
het beleid van Sodexo, relevante 
boekhoudgewoontes en gepaste algemeen 
aanvaarde boekhoudprincipes.

Managers moeten garanderen dat 
alle rapporten die gepubliceerd, 
opgeslagen en voorgelegd worden aan 
de aandeelhouders, en alle berichten die 
gepubliceerd worden, volledig, juist, tijdig 
en begrijpbaar zijn ; ze mogen de lezer 
niet misleiden noch informatie weglaten 
waardoor deze niet meer volledig, eerlijk 
en correct is.

7. Diversiteit
Mensen staan centraal bij Sodexo en 
diversiteit maakt integraal deel uit van 
onze roeping, onze waarden en onze 
ethische principes.

Sodexo heeft zich geëngageerd om 
gelijke kansen te scheppen voor gelijk 
gekwalificeerde medewerkers, ongeacht 
hun ras, land van herkomst, geloof, 
persoonlijke levensovertuiging, geslacht, 
levensstijl of leeftijd. Deze verscheidenheid 
van talenten zorgt ervoor dat we beter 
ten dienste staan van onze klanten en 
consumenten.

Onze Missie, het verbeteren van de 
Dagelijkse Levenskwaliteit, houdt in dat 
we iedereen met respect en waardigheid 
behandelen, ongeacht de aard van onze 
relatie met hem of haar.
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8.  Toepassing Ethische Code
Er wordt van alle medewerkers binnen Sodexo verwacht dat zij op de hoogte zijn van 
dit document en zich ernaar gedragen. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van de 
managers om deze Ethische Code door te geven aan hun teams.

De vrijheid waar ieder individu in zijn job mee te maken krijgt, moet passen binnen de 
interpretatie en de bedoelingen van het beleid en de procedures van Sodexo.

De integriteit van de onderneming neemt af telkens één van deze basisprincipes niet 
nageleefd wordt. Sodexo biedt u de mogelijkheid om antwoord te krijgen op al uw vragen 
over integriteit en om belang te hechten aan elke inbreuk.

Wij rekenen 
op jullie om 

deze Ethische 
Code na te 

leven!
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Sodexo Belgium NV 
Pleinlaan 15 - 1050 Brussel
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