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BERICHT VAN THIERRY FUNCK-BRENTANO

BERICHT  
VAN THIERRY FUNCK-BRENTANO

Mevrouw, Mijnheer, Beste Medewerker,

Hierbij vindt u de ethische Code van de groep Lagardère die de basisprincipes 
van onze bedrijfssactiviteiten samenvat, aanvult en bijwerkt�

In 1994 heeft de Groep deze Code gepubliceerd en er de basisprincipes en het 
algemeen kader waarbinnen onze bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend 
door de vrouwen en mannen van de Groep, in toegelicht� Door deze Code 
sluit de Groep aan bij de internationale principes en wetgevingen die van 
toepassing zijn op haar activiteiten� Deze Code is niet enkel de optelsom 
van hetgeen niet mag maar het is tevens een gids en een hulpmiddel bij de 
besluitvorming� Het is geenszins de bedoeling dat deze Code de nationale 
en internationale regelgevingen vervangt die binnen elk land waar de groep 
haar activiteiten uitoefent van toepassing zijn; het is een aanvulling�

Deze Code is het minimum dat binnen alle entiteiten van de Groep van 
toepassing moet zijn� Het staat de entiteiten vrij om deze aan te vullen met meer 
gedetailleerde en/of specifieke regels of deontoligische principes mbt hun 
activiteiten, tot de reglementaire, ethische en commerciële regelgeving die 
van toepassing is in de landen waar ze hun activiteiten uitoefenen� Deze regels 
mogen nooit in tegenspraak zijn met deze van de Ethische Code van de Groep� 
In geval van contradictie is het de strengste maatregel die wordt toegepast� 
 
Deze Code evolueert regelmatig om rekening te houden met sommige 
wijzigingen binnen de Groep en de omgeving, en om een antwoord te 
bieden aan nieuwe eisen in de uitvoering van onze activiteiten� Daarom 
wil ik u vragen kennis te nemen van deze nieuwe versie van de Ethische 
Code van de groep en hem ook toe te passen !

Thierry Funck-Brentano
Co-managing partner van Lagardère SCA

Directeur Human Relations, Communicatie  
en duurzame Ontwikkeling
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VOORWOORD VAN DE LEIDINGGEVENDEN

VOORWOORD  
VAN DE LEIDINGGEVENDEN

Het succes van de groep berust vooral op de integretiteit en de uit-
muntendheid van de vrouwen en mannen die er werkzaam zijn.

Deze Code is van toepassing op alle Medewerkers van de Groep, ongeacht 
de functie die zij uitoefenen. Het is ieders verantwoordelijkheid de Code na 
te leven, te promoten en toe te passen ten opzichte van al onze externe 
partners.

Iedere Medewerker zal er op toezien dat de Groepsactiviteiten voor dewelke 
hij, rechtstreeks of via externe partners, verantwoordelijk is in naleving van 
de lokale wetten en reglementeringen, worden uitgevoerd in overeenstem-
ming met de beginselen van deze Code.

Onze Groep heeft zich er reeds talrijke jaren toe verbonden een strikte 
professionele gedragscode na te leven en aan te moedigen. Het gaat om 
elementen die een sleutelrol spelen binnen onze waarden en ondernemings-
cultuur. Deze Code is bijgevolg een fundamentele basis voor het beleid inzake 
verantwoord maatschappelijk ondernemen van de Groep.  

De Code staat voor onze waarden, onze cultuur en ons engagement.

Pierre Leroy Thierry Funck-Brentano
Co-Managing partner 

Lagardère SCA
Co-Managing partner 

Lagardère SCA

Dag Rasmussen Constance Benqué
Voorzitter-Algemeen Directeur 

Lagardère Travel Retail
Algemeen Directrice 

Lagardère News

Arnaud Lagardère
Algemene en Managing partner 

Lagardère SCA

Arnaud Nourry
Voorzitter-Algemeen  

Directeur Hachette Livre
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ALGEMENE PRINCIPES 
VAN DE CODE

  BETROKKEN PERSONEN

De regels van deze Code zijn van toepassing op alle actoren betrokken bij de groepsactiviteiten,  
te beginnen met de leidinggevenden(1) en de loontrekkenden van de Groep Lagardère – met inbegrip 
van de ter beschikking gestelde loontrekkenden en interimarissen (allen « Medewerkers » genoemd) 
en ook op de agenten en mandatarissen van Lagardère�

De Groep verwacht tevens dat haar externe partners(2) op dezelfde wijze de regels delen en naleven�

 VERSPREIDING EN TOEPASSING

Lagardère verbindt zich ertoe deze Code ter beschikking te stellen van de Medewerkers in de meest 
recente versie� De integrale tekst van de deze Code bevindt zich onder andere op de website (www�
lagardere�com) en Intranet (http://enter�lagardere�net) van de Groep in het Frans,Engels, Duits en 
Spaans�

Om dit engagement te kunnen naleven, moet elke Medewerker :

- Vertrouwd zijn met de regels van deze Code en ze toepassen in de dagelijkse uitoefening van   
 zijn functies� 
- Een aangepaste houding aannemen tov de werkomgeving 
- Attent- en respectvol zijn tov de anderen, de waarden van de groep en de onderlinge   
 verscheidenheid 
- Zich ervan vergewissen dat de externe partners handelen in naleving van de regels  
 van de Code�

Iedere entiteit moet er op toezien dat deze Code wordt geïmplementeerd en verspreid� De Groep ziet 
toe op de strikte naleving�

 BEGELEIDING VAN DE MEDEWERKERS

De Groep en alle entiteiten begeleiden de Medewerkers in het begriipen en toepassen van de waarden 
en beginselen die in deze Code worden toegelicht� Ze kunnen zich tevens omringen met juridische 
experten mocht dit nodig zijn voor een correcte toepassing van de Code in de beroepsactiviteiten�

 VERZUIM VAN HET TOEPASSEN VAN DEZE CODE

Inbreuken op de regels van deze Code kunnen een aanleiding zijn tot mogelijk strafbare gedragingen 
of praktijken, die kunnen leiden tot individuele sancties�

Daarenboven, kunnen bij verzuim, disciplinaire sancties worden getroffen in verhouding tot de inbreuk, 
in toepassing van de interne reglementen van elke betrokken entiteit�

(1) ‘leidinggevenden’ zijn de leden van bestuursorganen, directie, of beheersorganen van de entiteiten van de Groep Lagardère�
(2) Met « externe partners » bedoelt men onder andere leveranciers, distributeurs, onder-aannemers, franchisegevers en -nemers van de 
Groep, de Staten en de plaatselijke collectiviteiten�
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ETHISCHE  
CODE  
VAN DE 
LAGARDERE 
GROEP
Lagardère streeft ernaar haar activiteiten eerlijk en onpartijdig uit te 
voeren, niet alleen in overeenstemming met de wetgeving die van 
kracht is in alle landen waar zij actief is, maar ook met de, in deze Code,   
uiteengezette beginselen.

De regels van de Code moeten steeds worden toegepast in het kader 
van relaties tussen Medewerkers, externe partners van de Groep en haar 
concurrenten, klanten, aandeelhouders en het maatschappelijk middenveld 
in het algemeen.
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1. BESCHERMING VAN DE FUNDAMENTELE RECHTEN

 1
  BESCHERMING VAN DE 

FUNDAMENTELE RECHTEN

 MENSENRECHTEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

De mensenrechten en de universele waarden, zijn de basiswaarden voor Lagardère die zij wil 
promoten en naleven :
 _ De beginselen van het internationale Charter voor de mensenrechten(1)

 _ De fundamentele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
 _ De richtlijnen van de Verenigde Naties mbt de ondernemingen en de mensenrechten ;
 _ Het Global Compact van de Verenigde Naties, dat de Groep ondertekend heeft sedert 2003 ;
 _ De richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

bestemd voor de multinationale ondernemingen�

De Groep verwacht dat haar Medewerkers en externe partners deze fundamentele rechten strikt 
naleven, onder andere deze mbt  : 
 _ Vrijheid van vereniging
 _ Eerbiediging van het privéleven
 _ Erkenning van het recht om te onderhandelen over overeenkomsten inzake arbeidsverhoudingen
 _ Het verbod op kinderarbeid of dwangarbeid
 _ Het opheffen van discriminatie in arbeidspraktijken�

De Medewerkers en de externe partners van de Groep zijn eveneens verplicht  de plaatselijke 
geldende regelgevingen inzake arbeid en arbeidsomstandigheden na te leven�

Lagardère verbindt zich ertoe :
 _ Een permanente dialoog aan te gaan met de betrokken partijen in het streven naar een continue 

verbetering ;
 _ De doorstroming van informatie voor te stellen aan alle belanghebbenden in de betrokken landen 

en commerciële entiteiten;
 _ Op regelmatige basis de risico’s van het schenden van de mensenrechten te evalueren, de situatie 

op te volgen en regelmatig controles uit te voeren�

(1) Universele verklaring van de rechten van de mens, internationale overeenkomst mbt burger- en politieke rechten en internationale 
overeenkomst mbt tot de economische, sociale en culturele rechten�

Via het platform Ethics Line kunnen, op vertrouwelijke wijze, onrechtmatige of 
strijdige activiteiten of praktijken tov de Ethische Code, binnen de groepsactiviteiten 
worden gemeld. Voor meer informatie, raadpleeg blz 21 van deze Code mbt 
Waarschuwingsmechanismen en opvangen van signalen.
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2. RELATIES BINNEN DE GROEP

 

 

Via het platform Ethics Line kunnen, op vertrouwelijke wijze, onrechtmatige of 
strijdige activiteiten of praktijken met de Ethische Code, binnen de groepsactiviteiten 
worden gemeld. Voor meer informatie, raadpleeg blz 21 van deze Code mbt 
Waarschuwingsmechanismen en opvangen van signalen.

 2
  RELATIES  

BINNEN DE GROEP
Lagardère verbindt zich ertoe een verantwoordelijke werkgever te zijn om het engagement en de 
creativiteit van haar Medewerkers, die essentieel zijn voor het succes van de groep, te bevorderen�

  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, BELEIDSLIJNEN INZAKE GEZONHEID EN VEILIGHEID TER 
BESCHERMING VAN DE FYSIEKE EN MENTALE GEZONDHEID VAN DE MEDEWERKERS

De Groep Lagardère besteedt in het bijzonder aandacht aan de arbeidsomstandigheden van rechtstreekse 
en onrechtstreekse Medewerkers� Zij ziet er op toe dat de werkomgeving veilig is en leeft op zijn minst 
de geldende wettelijke regelgeving na� Wanneer het leven of de gezondheid van haar Medewerkers 
in gevaar is, erkent de Groep het recht om zich terug te trekken� De Groep verbindt zich er ook toe 
om de gezondheid- en beroepsrisico’s te beperken door mogelijke ongevallen of risico’s aller aard te 
identificeren, te voorkomen en op te volgen� Iedere entiteit van de Groep moet permanent de rechtstreeks 
en onrechtstreekse risico’s, waaraan zij kunnen worden blootgesteld, evalueren� De Groep ziet er tevens 
op toe om voldoende informatie te verstrekken zodat éénieder zijn taken kan uitvoeren en het bestaan en 
het correct verlopen van de sociale dialoog, om deze materie te behandelen, kan worden gewaarborgd� 
 
Elke Medewerker moet de regels van de Groep mbt hygiëne, gezondheid en veiligheid op het werk strikt 
naleven en alle voorzorgsmaatregelen nemen om de werkomgeving veilig en gezond te houden� Hij moet 
er ook voor zorgen dat zijn handelingen geen enkel risico voor hemzelf of de collega’s inhouden� Hij moet 
de te volgen procedures kennen in geval van een urgentie op het werk� Elk afwijkend gedrag, installatie 
of situatie die de veiligheid van de werkomgeving in gevaar zou kunnen brengen moet onmiddellijk 
worden gemeld; dit geldt ook voor elk ongeval of incident, hoe klein ook�

 BESTRIJDING DISCRIMINATIE

Lagardère hecht het grootste belang aan het promoten van gelijke behandeling van al haar Medewerkers 
en het handhaven van eerlijke tewerkstellingspraktijken� De Groep verzet zich tegen elke vorm van 
discriminatie, gebaseerd op iemands afkomst, levensstijl, leeftijd, geslacht, sexuele geaardheid, politieke 
of religieuze overtuiging, vakbondslidmaatschap of handicap�

Op religieus vlak, eist de Groep een neutrale houding tov alle religies en opvattingen� De Groep eerbiedigt 
overtuigingen en meningen van haar Medewerkers en hun praktijken voor zover deze het sociale leven 
en de goede werking van de onderneming niet storen� Wat de inachtneming van de religieuze feestdagen 
betreft, baseert de Groep haar beleid op het lokale wettelijke kader in de verschillende landen waar ze 
actief is�

Om deze verbintenissen na te komen, zal elke Medewerker geen enkele vorm van discriminatie tov 
andere Medewerkers dulden om welke reden dan ook�
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2. RELATIES BINNEN DE GROEP

 WEDERZIJDS RESPECT EN WEIGEREN PESTERIJEN

Het wederzijds respect tussen Medewerkers, ongeacht hun verantwoordelijkheidsniveau, is een 
basiswaarde voor de Groep, iedereen moet attent zijn op het taalgebruik en handelingen naar de 
anderen toe�

De Groep verbiedt elke vorm van psychische of fysische dwang, lijfstraffen voor disciplinaire 
doeleinden, en alle vormen van pesterijen� Ongepast gedrag en sexistische of sexueel getinte 
opmerkingen zijn verboden� Geen enkele werksituatie rechtvaardigt vernederende handelingen, 
geweld of beledigend taalgebruik�

Deze regels zijn van toepassing op alle Medewerkers en op alle managers die hier als eersten 
moeten op toezien�

 SOCIALE DIALOOG

Lagardère erkent het belang van onafhankelijke en vrij verkozen gesprekspartners die de 
Medewerkers moeten vertegenwoordigen om een regelmatige sociale dialoog aan te gaan over 
onderwerpen zoals veiligheid, gezondheid, werkomstandigheden en wijzigingen in de organisatie 
die een impact op de tewerkstelling kunnen hebben� De groep eerbiedigt in alle landen de 
regelgevingen die het de Medewerkers mogelijk maken om eigen representatieve instanties te 
organiseren en samen te stellen� Tenslotte waarborgt de Groep ook aan deze vertegenwoordigers 
toegang tot de werkplaatsen en tot de Medewerkers�

 MANAGEMENT

De Groep stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle Medewerkers zich kunnen ontplooien 
in hun beroepsactiviteiten en biedt respectvolle werkomstandigheden aan en stimuleert de 
Medewerkers om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen� Bovendien wil Lagardère het 
teamwork aanmoedigen om een kwaliteitsvolle en productieve werkomgeving in stand te houden; 
dit is immers van essentieel belang voor de Groepscultuur�

Om deze engagementen waar te maken, moet elke manager dagelijks het voorbeeld geven en 
een ethisch verantwoord gedrag aanmoedigen� Hij verleent steun aan zijn team wanneer deze hulp 
en advies vraagt en implementeert een organisatie met een gezond evenwicht tussen werk- en 
privéleven�

Tenslotte eerbiedigt Lagardère het wettelijke kader inzake werktijden en het recht op wekelijkse 
rust�
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 OPLEIDING EN PROMOTIE

Het ontwikkelen van de professionele vaardigheden en individuele verantwoordelijkheden van 
de Medewerkers is een absolute vereiste voor het succes van Lagardère� De Groep zet zich in het 
bijzonder in voor de gelijke kansen en een eerlijke behandeling, gebaseerd op de erkenning van 
de verdiensten en de prestaties� De Groep ondersteunt tevens de loopbaanontwikkeling van de 
Medewerkers aan de hand van promoties, interne mobiliteit en opleiding hetgeen de inzetbaarheid 
moet vergroten�

Alle managers moeten dit engagement eerbiedigen en nauwlettend toezien op de opvolging van 
opleiding, promotie en eerlijke behandeling van de Medewerkers�

  VERTROUWELIJKHEID VAN DE INFORMATIE EN EERBIEDIGING 
VAN HET PRIVELEVEN

Lagardère eerbiedigt ten volle de bescherming van het privéleven van haar Medewerkers en 
verbindt zich ertoe de geheimhouding te garanderen van alle persoonlijke informatie� De 
entiteiten van de Groep moeten procedures implementeren die de bescherming van deze 
informatie waarborgen, in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving, en de nodige 
bekendmakingen doen aan de bevoegde organisaties�

Zo moet elke persoon die in het kader van zijn functie in het bezit is van persoonsgegevens met 
betrekking tot de Medewerkers, ervoor zorgen dat hij/zij uitsluitend de gegevens bewaart die 
noodzakelijk zijn voor de activiteiten die vallen onder zijn/haar bevoegdheid en dit voor de gepaste 
duur en onder strikte veiligheidsvoorwaarden in overeenstemming met het beleid van de Groep� 
Hij/zij moet er tevens op toezien dat deze gegevens enkel worden doorgegeven aan bevoegde 
personen en enkel wanneer het noodzakelijk is� Tenslotte moeten deze gegevens beschermd 
worden tov externe personen van Lagardère, behalve bij een wettelijke verplichting�

Voor elke vraag of bijkomende informatie, kunnen de Medewerkers terecht bij de verantwoordelijke 
voor de contacten met de lokale autoriteiten inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de 
Afgevaardigde voor de bescherming van de persoonsgegevens van hun entiteit�
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3. RELATIES MET EXTERNE PARTNERS EN CONCURRENTEN

 3
  RELATIES MET EXTERNE 

PARTNERS EN 
CONCURRENTEN
De relaties van de Groep met haar externe partners(1) moeten gebaseerd zijn op wederzijds respect, 
om de dialoog, interactie en samenwerking te bevorderen� Alle Medewerkers moeten op een 
eerlijke en onpartijdige manier handelen tov externe partners en concurrenten van de Groep en 
een correcte werkrelatie met hen onderhouden die strikt in naleving is met de wetgeving en 
reglementen die van toepassing zijn� Lagardère verwacht van haar externe partners dat zij deze 
principes eveneens eerbiedigen�

  VRIJE CONCURRENTIE EN EERLIJKE  
HANDELSPRAKTIJKEN

De regelgeving mbt de handelspraktijken, in het bijzonder aangaande concurrentie en 
prijstransparantie, is bedoeld om een competitieve economie en een eerlijke concurrentie te 
vrijwaren�
 
Voor Lagardère is het van belang om te evolueren binnen sectoren die correcte handelspraktijken 
toepassen en waar iedereen de mogelijkheid heeft te groeien in lijn met hun verdiensten� De 
Groep zal bijgevolg steunen op eerlijke en rechtmatige handelspraktijken in de uitoefening van 
haar activiteiten�
 
Lagardère eerbiedigt de beginselen van eerlijke concurrentie en verbiedt het gebruik van illegale 
of oneerlijke praktijken om een concurrentievoordeel af te dwingen� Meer bepaald verbindt de 
Groep zich ertoe om :
 _ Elke vorm van akkoord met de concurrentie te verbieden met de bedoeling om een strategie 

op bepaalde markten uit te werken, om de klanten of handelsgebieden te verdelen, of nog om  
informatie uit te wisselen die commercieel gevoelig is, zonder een gepast juridisch kader;

 _ Via alle projecten of gemeenschappelijke offertes die worden ontwikkeld in partnership met 
concurrenten, een betere dienstverlening aan klanten te bieden, en in geen geval met de 
bedoeling om de concurrentie met deze partners op te heffen; het mag enkel leiden tot het 
uitwisselen van strikt nodige informatie voor het naleven van het partnership;

 _ Haar autonomie te vrijwaren in de prijsbepalingen of commerciële offertes ;
 _ De concurrentieregels na te leven en zich te onthouden van praktijken die de regels omzeilen 

of verstoren, zowel voor de samenwerking met de concurrenten enerzijds als met de 
opdrachtgevers anderzijds ;

(1) Vallen onder de notie ‘externe partners’ de leveranciers, verdelers, onderaannemers, franchisegevers en -nemers van de Groep,  
de staten en de plaastelijke collectiviteiten�

Via het platform Ethics Line kunnen, op vertrouwelijke wijze, onrechtmatige of 
strijdige activiteiten of praktijken met de Ethische Code, binnen de groepsactiviteiten 
worden gemeld. Voor meer informatie, raadpleeg blz 21 van deze Code mbt 
Waarschuwingsmechanismen en opvangen van signalen.
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Rekening houdend met de complexiteit en de inzet mbt met het toepassen van de 
concurrentieregels, streeft de Groep naar grote voorzichtigheid�

 VERBOD OP CORRUPTIE

Lagardère hecht groot belang aan het naleven van de OESO-richtlijnen inzake de 
corruptiebestrijding� De Groep handhaaft een ‘nul tolerantie’; het anti-corruptie beleid en de 
specifieke procedures zijn van toepassing zijn op iedereen en herinneren aan de ethische vereisten 
van de Groep�

De Groep verbiedt het beloven, aanbieden, toestaan, toekennen, vragen of aanvaarden van 
onwettige betalingen (smeergeld) of andere voordelen met het oog op het verwerven of behouden 
van een contract, het onwettig aanmoedigen dat al dan niet leidt tot besluitvorming, het misbruik 
maken van de werkelijke of veronderstelde invloed van een derde om een gunstige beslissing of 
ander onwettig voordeel af te dwingen�

Deze principes worden toegepast in relaties met klanten, privé leveranciers of overheid, overheids- 
en administratieve instanties, in het bijzonder in het kader van activiteiten die onderworpen zijn 
aan vergunningen of openbare concessies�

Iedere Medewerker is verplicht de wetgeving en reglementeringen die van toepassing zijn strikt 
na te leven en de procedures van de Groep inzake compliance te eerbiedigen om mogelijke risico’s 
tot corruptie te vermijden en op te sporen�

 DIENSTEN VAN BETAALDE TUSSENPERSONEN

De tussenkomst van betaalde tussenpersonen is enkel gerechtvaardigd bij reële en praktische 
diensten in strikte naleving van de geldende wetgeving en reglementeringen�

Alle Medewerkers moeten de geldende procedures van de Groep strikt naleven, zodat wanneer 
beroep wordt gedaan op een betaalde tussenpersoon de Groep niet aansprakelijk kan worden 
gesteld� Deze procedures gaan onder andere over voorafgaandelijke controles, het opstellen 
van een contract en de opvolging van de operationele uitvoering� Iedere Medewerker moet er 
zich bovendien toe verbinden een verloning toe te kennen als tegenprestatie van de werkelijk 
uitgevoerde opdrachten en in overeenstemming met de contractuele afspraken� Er zal bovendien 
voorafgaandelijk gecontroleerd worden of er geen belangenconflicten bestaan tussen de 
tussenpersoon en de andere betrokken partijen�

 BELANGENCONFLICTEN

Iedere Medewerker kan zich op een gegeven moment in een positie bevinden  waarin de persoonlijke 
belangen of die van fysische of rechtspersonen waarmee hij nauw verbonden is (1) (bv een van de 
verwanten(2), in strijd zijn met de belangen van de Groep of de indruk wekken dat ze ongepast zijn�

Iedere Medewerker moet dus vermijden zich in dergelijke situatie te bevinden omdat dit kan leiden 
tot een belangenconflict� Hij moet de leidinggevende onmiddellijk op de hoogte brengen indien dit het 
geval is of zou kunnen zijn�

(1) De term ‘verbonden’ betreft elke rechtstreekse of onrechtstreekse relatie tussen een derde (onder andere een leverancier, klant, partner, 
concurrent of elke persoon met wie er professionele contacten zijn) en een Medewerker� Deze laatste kan ten aanzien van deze derde, 
bediende, consultant, leidinggevende, sociaal mandataris, aandeelhouder, vennoot, lid van een vereniging, klant ten persoonlijke titel zijn� 
Deze lijst is niet exhaustief�
(2) De term ‘verwant’ betekent de partner, ouders, grootouders, kinderen, broers en zussen, schoonfamilie (schoonmoeder, -vader, broer, 
-zus), neven en nichten van de Medewerker en ieder ander persoon die onder hetzelfde dak woont�
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In het algemeen en als preventieve maatregel, moet iedere Medewerker zicht kunnen rechtvaardigen 
mbt de juistheid en de eerlijke praktijken in het kader van de relaties met externe partners en 
concurrenten�

 GESCHENKEN EN ANDERE VOORDELEN

Relatiegeschenken, uitnodigingen of andere voordelen (bij voorbeeld: ontspanningsactiviteiten, 
kortingen, diensten, enz) die bedoeld zijn om relaties te ontwikkelen, het imago van het merk te 
versterken of producten en diensten te promoten  zijn frekwente praktijken in de zakenwereld�

Het aanbieden, voorstellen, of beloven van een geschenk, een uitnodiging, of elke andere actie 
bedoeld om de ontvanger te beïnvloeden om een gunstigere behandeling of een ongerechtvaardigd 
voordeel te verkrijgen is in strijd met de wetgeving of de loyaliteitsverplichting tov de werkgever, 
wordt beschouwd als corruptie, en stelt de dader aansprakelijk�

Het aanvaarden van relatiegeschenken of andere voordelen vanwege een derde of het aanbieden 
van dergelijke voordelen moet gebeuren in strikte overeenstemming met de procedures van de 
Groep en de regels van toepassing binnen elke entiteit van Lagardère�

Bovendien is het strikt verboden om naar relatiegeschenken of andere voordelen te vragen�

  BIJDRAGEN AAN POLITIEKE EN/OF RELIGIEUZE ORGANISATIES DOOR OF NAMENS 
ENTITEITEN VAN DE GROEP

Onafhankelijkheid is een van de kernwaarden van de Groep, die steeds een neutrale houding 
aangenomen heeft ten opzichte van politiek en religie� Het is dus strikt verboden voor de Groep en 
haar Medewerkers, in het kader van hun functie, politieke partijen of verenigingen te financieren 
of te ondersteunen door persoonlijke leningen of werkzaamheden tijdens de werkuren, die tot 
doel hebben politieke partijen, religieuze organisaties, of campagnes van nationale of plaatselijke 
verkiezingskandidaten te steunen�

 NALEVEN VAN EEN VERANTWOORD AANKOPENBELEID

De Groep wenst verantwoorde en eerlijke relaties met haar leveranciers en onderaannemers te 
onderhouden en te promoten�

Door het verantwoord aankoopbeleid, wil de Groep evenwichtige handelsrelaties uitbouwen en 
schenkt ze een bijzondere aandacht aan het naleven van de onderhandelde voorwaarden en 
betalingstermijnen� De Groep verwacht van haar leveranciers en onderaannemers dat zij hun 
activiteiten uitvoeren op een manier die bijdraagt tot duurzame ontwikkeling op sociaal, ecologisch 
en economisch vlak�

Lagardère vraagt aan haar partners, en onrechtstreeks ook aan de partners in tweede lijn, aan te 
sluiten op de sociale, ecologische, maatschappelijke en ethische beginselen van het Charter van 
verantwoorde leveranciers� Dit charter verduidelijkt de vereisten van de Groep inzake duurzame 
zakenrelaties :
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 _ Sociale voorwaarden : verbod op dwang- of verplichte arbeid, kinderarbeid en discriminaties, en 
voorschriften inzake arbeidsduur, bezoldiging, gezondheid en veiligheid van de Medewerkers, 
vakbondsvrijheid, enz��

 _ Ecologische voorwaarden : beheer grondstoffen, afval en afvoer van water en lucht, risico 
producten, enz��

 _ Voorwaarden gelinkt aan business management: verbod op corruptie, naleven van de 
internationale sancties, enz…

 BEGINSELEN VAN DE CODE PROMOTEN BIJ DE EXTERNE PARTNERS VAN DE GROEP

De Groep verbindt zich ertoe de hierboven beschreven beginselen te promoten en te verspreiden 
bij het sluiten van overeenkomsten met derden betrokken bij de activiteiten (leveranciers, 
dienstverleners, onderaannemers)� De Groep verwacht van haar externe partners dat ook zij 
gelijkaardige beginselen delen, die vergelijkbaar zijn met deze die in de Code zijn vastgelegd�

 EERBIEDIGING VAN DE INTERNATIONALE ECONOMISCHE SANCTIES

De Groep heeft een beleid om het naleven van de internationale economische sancties en andere 
beperkende maatregelen die van toepassing zijn te garanderen, of het nu gaat om verboden 
activiteiten of om maatregelen inzake bevriezing van activa tov bepaalde personen�

 STRIJD TEGEN WITWASPRAKTIJKEN

De Groep Lagardère verzet zich tegen het gebruik van haar activiteiten voor witwaspraktijken en 
ziet er op toe dat haar transacties en commerciële partners legaal zijn�
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 4
  RELATIES  

MET KLANTEN
Het succes van Lagardère steunt op het respect en de voldoening van haar klanten� Dit betekent 
dat alle Medewerkers van de Groep, loyaal zijn tov de klanten om een stabiele, vertrouwensvolle, 
relatie op te bouwen en te onderhouden�

 PRODUCT- EN DIENSTENPRESTATIES

De Groep wil nauwe en duurzame relaties met haar klanten opbouwen door hen kwaliteitsvolle 
producten en diensten aan te bieden die aan hun behoeften en verwachtingen beantwoorden�

Daarom wordt van elke Medewerker verwacht dat hij/zij:
 _ Bijzondere aandacht besteedt aan de klant, zonder vooroordelen, om te kunnen anticiperen op 

de behoeften en om gevarieerde producten en diensten aan te bieden;
 _ Een nauwgezette opvolging van de geleverde producten en diensten biedt en een permanent 

streven naar innovatie en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid ervan�

 GEZONDHEID, HYGIENE, VEILIGHEID VAN VOEDINGSPRODUCTEN

De Groep besteedt bijzondere aandacht aan het naleven van de hygiëne en veiligheidsregels van 
de voedingswaren in alle verkooppunten, zowel voor afhaalservice als consumptie ter plaatse� Er 
werden richtlijnen uitgeschreven (Food Safety Guidelines) die verspreid worden in alle landen die 
betrokken zijn bij deze activiteiten� Deze richtlijnen zijn een beleid met strikte regels en zijn soms 
strenger dan de plaatselijke hygiënemaatregelen�

 EERLIJKE RECLAME EN PROMOTIES

Lagardère wil met haar klanten relaties uitbouwen gebaseerd op respect en vertrouwen� Daarom 
ziet de Groep er op toe hen een zo oprecht en eerlijk mogelijke informatie te geven� Lagardère 
besteedt in het bijzonder aandacht aan het naleven van de regelgevingen van toepassing inzake 
reclame en promoties�

Over de prestaties voor de door de Groep aangeboden reclame aan haar klanten, moet elke 
Medewerker de toepasselijke regelgeving inzake transparantie grondig kennen en naleven�

Via het platform Ethics Line kunnen, op vertrouwelijke wijze, onrechtmatige of 
strijdige activiteiten of praktijken met de Ethische Code, binnen de groepsactiviteiten 
worden gemeld. Voor meer informatie, raadpleeg blz 21 van deze Code mbt 
Waarschuwingsmechanismen en opvangen van signalen.
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  VERTROUWELIJKHEID VAN DE INFORMATIE EN EERBIEDIGING VAN HET 
PRIVELEVEN VAN KLANTEN EN LEVERANCIERS

Iedere Medewerker moet de informatie mbt klanten en leveranciers beschermen, onder andere 
de persoonsgegevens die worden verzameld of die in het bezit zijn van Lagardère, zodat deze in 
geen geval kunnen worden verspreid of verkeerd gebruikt�

Zo moet iedere persoon die persoonsgegevens van klanten of leveranciers behandelt, er op 
toezien enkel gegevens te verzamelen en te bewaren die nodig zijn voor de activiteiten van 
de onderneming en dit tijdens de gepaste duur en onder strikte veiligheidsvoorwaarden in 
overeenstemming met het beleid van de Groep� Deze gegevens mogen uitsluitend worden 
doorgegeven aan bevoegde personen en enkel voor zover dit nodig is�

Voor iedere bijkomende vraag of informatie, kunnen de Medewerkers terecht bij de 
verantwoordelijke voor de contacten met de plaatselijke instantie voor de bescherming 
van de persoonsgegevens, onder andere bij de Afgevaardigde voor de Bescherming van de 
persoonsgegevens van hun entiteit�
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 5
  RESPECT VOOR DE 

AANDEELHOUDERS
De Groep verbindt zich er toe respectvol te zijn tov de aandeelhouders en hun vertrouwen waard 
te zijn� Daarom wil Lagardère niet enkel de waarde van haar activa maximaliseren, maar tevens 
deze, op lange termijn, verder ontwikkelen en beschermen�

 EERBIEDIGING VAN DE ACTIVA EN DE MERKEN VAN DE GROEP

Iedere Medewerker moet er op toezien de activa en de merken van de Groep ten volle te 
respecteren�

Iedere Medewerker is verantwoordelijk voor het behoud en het efficiënt en gepast gebruik van de 
eigendommen van Lagardère in het kader van zijn/haar functies� Alle nodige maatregelen moeten 
worden genomen om de activa en de merken van de Groep te beschermen�

Meer in het algemeen, moet ieder Medewerker, materiële en immateriële goederen die eigendom 
zijn van de Groep beschermen tegen verlies, beschadiging, ongepast gebruik, diefstal, verduistering 
of vernietiging�

Ieder Medewerker moet bijgevolg de middelen van de Groep uitsluitend aanwenden in het kader 
van zijn/haar functies, en de naam en de goede reputatie van Lagardère niet in discrediet brengen� 
De middelen van de Groep mogen door de Medewerkers nooit worden aangewend voor persoonlijk 
gebruik of om de Groep, rechtstreeks of onrechtstreeks, te beconcurreren�

 TRANSPARANTIE VAN DE FINANCIELE INFORMATIE

De Groep hecht belang aan het verstrekken van begrijpelijke, relevante en betrouwbare informatie 
aan haar aandeelhouders en aan de financiële gemeenschap� Via het overlegcomité van de 
aandeelhouders biedt zij hen een luisterend oor� De Groep ziet ook toe op het strikt naleven van 
de beursregels en geeft een correcte weergave van de verrichtingen in haar jaarrekening�

Iedere Medewerker moet open en eerlijk alle financiële en boekhoudkundige verrichtingen over 
zijn activiteiten aangeven, en alle boekingen staven met de gepaste en correcte stukken�

Iedere Medewerker, die wordt ondervraagd mbt de certificering van de rekeningen, moet eerlijk 
samenwerken met de auditeurs en niets ondernemen dat hen kan misleiden in het uitoefenen 
van hun taak�

De Medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn betrokken bij het opstellen van de 
verslagen of informatie voor publicatie, via welk kanaal dan ook, of die regelmatig met de pers, 
beleggers en analysten communiceren over de Groep Lagardère moeten ervoor zorgen dat de 

Via het platform Ethics Line kunnen, op vertrouwelijke wijze, onrechtmatige of 
strijdige activiteiten of praktijken met de Ethische Code, binnen de groepsactiviteiten 
worden gemeld. Voor meer informatie, raadpleeg blz 21 van deze Code mbt 
Waarschuwingsmechanismen en opvangen van signalen.
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betrokken verslagen of informatie  volledig, correct, opportuun, nauwkeurig en begrijpbaar zijn en 
dat ze de de wettelijke vereisten en de procedures die gelden in de Groep naleven�

 VERTROUWELIJKHEID VAN DE INFORMATIE MBT DE GROEP

Lagardère verbindt er zich toe het gelijkheidsprincipe inzake informatie tov derden te eerbiedigen�

 I. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

De notie vertrouwelijke informatie betekent alle niet openbare informatie die enerzijds door de 
concurrenten van Lagardère kunnen worden gebruikt of die anderzijds schade kunnen berokkenen 
aan de Groep, haar partners of haar klanten indien deze zou worden verspreid�

 II. BEVOORRECHTE INFORMATIE

Bevoorrechte informatie waarover de Medewerkers beschikken moet vertrouwelijk blijven zolang 
deze niet door de Groep openbaar wordt gemaakt, dit in overeenstemming met het Charter 
vertrouwelijkheid en deontologie tov de beurs, van toepassing op de Medewerkers van de Groep 
Lagardère�

Er wordt aan de betrokken Medewerkers gevraagd dit Charter na te leven�
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 6
  MAATSCHAPPELIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID
De Groep wil dat haar activiteiten een rol spelen bij de verbetering van de levensomstandigheden 
en het welzijn van de gemeenschappen in de landen waar zij actief is�

Zij is daarom vastbesloten deel te nemen aan de economische en sociale ontwikkeling van 
de landen waar zij haar activiteiten uitoefent�  De groep ondersteunt de ontwikkeling van de 
plaatselijke betrokken partijen�

Daarenboven wil de Groep Lagardère betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld�

De Groep heeft aandacht voor partnership en mecenaat; de management teams van de 
verschillende entiteiten van de Groep kunnen vrij kiezen welke initiatieven ze ondersteunen, voor 
zover ze niet in tegenstrijd zijn met het communicatiebeleid van de Groep of met de bepalingen 
inzake relaties met partners�

Via het platform Ethics Line kunnen, op vertrouwelijke wijze, onrechtmatige of 
strijdige activiteiten of praktijken met de Ethische Code, binnen de groepsactiviteiten 
worden gemeld. Voor meer informatie, raadpleeg blz 21 van deze Code mbt 
Waarschuwingsmechanismen en opvangen van signalen.
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 7
  MILIEU

De Groep Lagardère is van mening dat het respect voor en de bescherming van het milieu van 
cruciaal belang zijn� Daarom wil de Groep de impact van haar activiteiten op het milieu continu 
verbeteren�

Lagardère verwacht van haar Medewerkers dat zij deze uitdaging opnemen in het uitvoeren van 
hun taken� Elke Medewerker zal, in het kader van zijn/haar functie, bijdragen tot de verbintenissen 
van de Groep en zich houden aan de regels die van toepassing zijn en het intern beleid inzake 
milieubescherming naleven�

  PROMOTEN VAN DE FUNDAMENTELE BEGINSELEN VAN MILIEUBESCHERMING  
EN NALEVEN VAN DE GELDENDE REGELGEVING

Als verantwoord economische ondernemer, ziet Lagardère er op toe dat de ontwikkeling en de 
groei van haar activiteiten rekening houdt met het milieu, met de internationale, nationale en 
plaatselijke regelgevingen die van toepassing zijn�

De groep is er zich van bewust dat haar rijkdom afhankelijk is van de bescherming van het milieu en 
wil daarom het risico en impact van haar activiteiten op het milieu beperken� Lagardère wil daarom 
milieubeheerbeginselen integreren in haar activiteiten, zoals preventie- en beschermingsprincipes�

 EEN MILIEUBEWUST BELEID

Lagardère wil de impact van haar activiteiten op het milieu beperken, en de doelstellingen in de 
strijd tegen de klimaatverandering, de bescherming van de natuurlijke rijkdommen ondersteunen 
via: 
 _ De strijd tegen verspilling, afvalvermindering, promoten van de kringloopeconomie
 _ Optimaliseren van het energieverbruik
 _ Verantwoord gebruik van grondstoffen

In de praktijk betekent dit :
 _ Stijging van het gecertificeerd papier voor de productie van het papierwerk (boeken en 

tijdschriften)
 _ Gebruik maken van gerecycleerd papier wanneer mogelijk
 _ Geleidelijke vermindering van uitstoot broeikasgassen mbt de activiteiten in het kader van een 

koolstofarme strategie
 _ Groter aanbod van ecovriendelijke producten (kort circuit, vermindering voedselverspilling en 

plasticgebruik, enz��)

De Groep verdedigt deze doelstellingen en verbintenissen binnen haar verschillende entiteiten 
en haar waardeketen in het algemeen door, indien nodig, al haar economische partners 
(onderaannemers, leveranciers, licentiehouders, enz) hierbij te betrekken�

Via het platform Ethics Line kunnen, op vertrouwelijke wijze, onrechtmatige of 
strijdige activiteiten of praktijken met de Ethische Code, binnen de groepsactiviteiten 
worden gemeld. Voor meer informatie, raadpleeg blz 21 van deze Code mbt 
Waarschuwingsmechanismen en opvangen van signalen.
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 WAARSCHUWINGSMECHANISME 
EN OPVANGEN VAN SIGNALEN

Via de gedragscode en de risicopreventie, wil Lagardère het melden van elke onwettig gedrag en 
activiteit, of handelingen in strijd met de gedragscode aanmoedigen�

Het is mogelijk om op een duidelijke en beveilide manier informatie te laten doorstromen, via 
het portaal Ethics Line, dat toegankelijk is via de internetsite van de Groep (www�lagardere�com)

Dit meertalige portaal, dat toegankelijk is voor alle betrokken partijen, wordt opgevolgd via een 
externe dienstverlener en is permanent bereikbaar (24u/24 7/7)

De signalen die door de dienstverlener en een beperkte groep bevoegde Medewerkers worden 
ontvangen, worden onder hoge vertrouwelijkheid behandeld�

De Groep Lagardère waarborgt aan de gebruikers van het portaal een vertrouwelijke behandeling 
van de informatie� Zij ziet er tevens op toe dat hun belangen en die van de personen van wie het 
gedrag in twijfel wordt getrokken, worden beschermd�

Het portaal vangt onder andere volgende waarschuwingen op:

 _ Schending van het zakengeheim
 _ Inbreuk op de bescherming van de pesoonsgegevens
 _ Cybercriminaliteit
 _ Schending van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden
 _ Milieu en natuurlijke rijkdommen
 _ Oneerlijke concurrentie en handelspraktijken
 _ Belangenconflicten
 _ Corruptie en wangedrag
 _ Discrimatie, pesterijen, sexisme
 _ Gezondheid en veiligheid van de personen
 _ Fiscale, boekhoudkundige en financiële overtredingen, interne fraude, witwassing van kapitaal ;
 _ Internationale economische sancties en embargo’s�
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TE ONDERTEKENEN VERKLARING

TE ONDERTEKENEN 
VERKLARING

Invullen en terugsturen naar Mevrouw/Mijnheer/de verantwoordelijke 
Human Ressources van uw onderneming.

Ik ondergetekende,  ____________________________________

 __________________________________________________

Medewerker(ster) van de onderneming  _____________________
Die deel uitmaakt van de Groep Lagardère,

Verklaart de Ethische Code van de Groep te hebben ontvangen en gelezen�

Te  ________________________________________________

Op  _________________________________________________

Handtekening


