
 

GEDRAGSCODE  
 
 
Deze gedragscode is vastgesteld door de raad van bestuur van Simac Techniek NV op 24 juni 2010 
en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 24 juni 2010. Dit document is gepubliceerd 
op de website van Simac Techniek NV (www.simac.com). 
 

Artikel 1 Inleiding  
 
Ten behoeve van onze klanten en alle verdere belanghebbenden willen wij professioneel, integer,  
flexibel en resultaatgericht opereren. Wij willen erkend worden als een prettig en betrouwbaar 
technologiebedrijf dat in samenwerking met klanten en leveranciers voor innovatieve oplossingen 
zorgt. 
 

De Simac gedragscode is een reflectie van de normen en waarden die Simac hanteert en geeft 
duidelijkheid over de manier waarop wij zaken doen. 

 
Wij vinden het van groot belang dat de Simac medewerkers deze waarden begrijpen en 
onderschrijven en zich zowel naar de letter als de geest van deze gedragscode gedragen. 
 
Artikel 2 Toepassing  

 
Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers (al dan niet werkzaam op basis van een 
arbeidsovereenkomst) van Simac Techniek NV en al haar dochtervennootschappen, verder aan te 
duiden als Simac c.q. Simac medewerkers. 
 
Alle medewerkers ontvangen een exemplaar van deze gedragscode. 

 
Artikel 3 Wet- en regelgeving 
 
Simac houdt zich aan de wet- en regelgeving van de landen waarin zij actief is. Simac verwacht dat 
haar medewerkers ook alle relevante wet- en regelgeving naleven alsmede de interne regelingen 
van Simac. 
 

Artikel 4 Milieu, veiligheid en gezondheid 
 
Simac streeft ernaar haar bedrijf uit te oefenen op een zodanige wijze dat het milieu zoveel 
mogelijk wordt ontzien. Geldende regels en voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid 
en milieu dienen door de Simac medewerkers nageleefd te worden. Onveilige siutaties moeten 
onmiddellijk gerapporteerd worden aan de direct leidinggevende danwel de director van de 
betreffende vennootschap. Medewerkers moeten daar waar mogelijk voor adequate preventieve 

maatregelen zorgen. Milieuvoorschriften dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
 
Artikel 5 Strijdigheid van belangen/integriteit 
 
Simac medewerkers dienen persoonlijke activiteiten en financiële belangen te vermijden die  

a) nadelig zouden kunnen zijn voor de belangen van Simac; 

b) zouden kunnen resulteren in loyaliteitsconflicten of strijdige belangen; 
c) een effectieve functievervulling in de weg zouden kunnen staan of de schijn van strijdige 

belangen zouden kunnen wekken. 
 

In dit verband is het de Simac medewerkers niet toegestaan relatiegeschenken te geven dan wel te 
ontvangen die op enigerlei wijze als omkoping, steekpenningen of afkoopsom beschouwd kunnen 
worden. In geval van twijfel dient de medewerker met zijn leidinggevende te overleggen.  

Geschenken met een waarde van maximaal € 50,= worden niet in strijd met deze gedragscode 
beschouwd. Het ontvangen of aanbieden van geschenken of giften in contanten is te allen tijde 
verboden. 
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Het aanvaarden of aanbieden van een zakelijk onthaal in het kader van de bedrijfsuitoefening 
wordt mits binnen redelijke grenzen als aanvaardbaar beschouwd. In geval van twijfel dient de 
medewerker vooraf met zijn leidinggevende te overleggen. 

 
Artikel 6 Medewerkers 
 
Simac vindt veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers van groot belang. 
Op basis van capaciteiten, opleiding en betrouwbaarheid dienen alle medewerkers gelijke kansen te 
hebben en mogelijkheden voor persoonlijke groei. 
 

Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, 
geslacht, seksuele geaardheid of burgelijke staat wordt door Simac niet geaccepteerd. 
 
Medewerkers die menen op een van voornoemde gronden gediscrimineerd te worden, kunnen zich 
wenden tot de door Simac aangestelde Vertrouwenspersoon. 
 
Artikel 7 Verslaglegging/administratie 

 
De administratie van alle Simac bedrijven moet juist en inzichtelijk zijn. De boekhouding moet 
voldoen aan algemeen geaccepteerde principes en de richtlijnen die Simac hiervoor heeft 
opgesteld. Facturen moeten volgens wettelijke regels en zakelijke gebruiken worden opgesteld. 
Niet toegestaan zijn (contante) betalingen, boekingen of facturen die de ware aard van een 
transactie verbergen. Medewerkers zijn verplicht zich in alle situaties aan wettelijke voorschriften 

en algemene normen en waarden te houden.  
 
Alle Simac medewerkers dienen volledige medewerking te verlenen aan de aangestelde accountant 
voor de verslaglegging en eventuele ad hoc onderzoeken. 
 
Artikel 8  Maatschappelijke activiteiten 
 

Wanneer Simac als sponsor optreedt van sportieve, culturele of andere maatschappelijke 
activiteiten, dan dient dit op transparante wijze te gebeuren waarbij de verbetering van de 
algemene naamsbekendheid van Simac voorop staat. Sponsoring vindt altijd plaats op basis van 
een schriftelijke overeenkomst waarin prestaties en tegenprestaties van sponsor en ontvanger 

worden vastgelegd. Simac zal geen invloed uitoefenen op de inhoud van het evenement. 
Sponsoring mag nooit bedoeld zijn om andere dan deze expliciet vastgelegde tegenprestaties te 
verkrijgen, of de indruk daartoe te wekken. Simac sponsort in ieder geval geen milieubelastende of 

controversiële evenementen. 
 
Giften voor liefdadige doeleinden mogen nooit de onafhankelijkheid van de ontvanger in gevaar 
brengen of de indruk daartoe wekken. Liefdadigheidsgiften worden nooit verstrekt met de 
bedoeling een tegenprestatie te verkrijgen of de indruk daartoe te wekken. 
 

Simac houdt zich afzijdig van partijpolitiek en verricht geen betalingen aan politieke partijen of aan 
de fondsen van groeperingen waarvan de activiteiten gericht zijn op de behartiging van 
partijbelangen. 
 
 
Artikel 9 Effectentransacties 
 

Om iedere verdenking van handel met voorkennis te voorkomen, heeft Simac haar managers en 

andere daartoe aangewezen personen regels opgelegd welke zijn vastgelegd in een Reglement 
inzake Voorwetenschap. Krachtens deze regels is het aan deze personen niet toegestaan te 
handelen in Simac aandelen tijdens bepaalde zogenaamde gesloten periodes. In de meeste 
gevallen dient vooraf de goedkeuring te worden verkregen van de daartoe door de raad van 
bestuur aangewezen Compliance Officer. Het betreffende reglement is in te zien op de website van 
Simac (www.simac.com).  
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Artikel 10 Inwerkingtreding 
 
Deze gedragscode treedt in werking op 1 juli 2010  

 
 
 
 
 
 
 

 
  


