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3M doet er alles aan om integer zaken
te doen, zonder corruptie of omkoping
in welke vorm dan ook. Van onze gewaardeerde zakenpartners, zoals u, verwachten we dat zij te allen tijde ethisch
en wettelijk handelen. De informatie in
deze brochure legt uit wat onze verwachtingen en toezeggingen zijn terwijl
we samen met u waarborgen dat we op
de juiste manier zakendoen.

De visie van 3M
Bij 3M waarderen we onze relaties met onze
zakenpartners. Waar u ook gevestigd bent en
welke producten of diensten u ook aanbiedt, u
speelt een belangrijke rol in onze inspanningen
om onze visie te verwezenlijken.

Verwachtingen van 3M met betrekking tot
omkoping
3M verbiedt omkoping en corruptie in al hun
vormen, ongeacht de gewoontes en praktijken
die in individuele landen kunnen bestaan, en we
verwachten van onze zakenpartners dat zij zich
aan alle wetten houden.
•
Omkoping van particulieren, werknemers van private ondernemingen of overheidsfunctionarissen is in strijd met de toepasselijke
wetgeving en de gedragscode van 3M.

Inzet van 3M voor de bestrijding van omkoping
3M doet op ethische wijze zaken, in naleving
van de wetten van de Verenigde Staten én
die van alle landen waar we actief zijn. We
kiezen zorgvuldig voor zakenpartners die onze
waarden en toewijding aan integriteit delen.
We verwachten van u dat u zakendoet zonder
omkoping en corruptie.
Wanneer omkoping en corruptie geen rol spelen in het bedrijfsleven, concurreert elk bedrijf
uitsluitend op basis van technologie, producten
en klantenservice. In een gelijk speelveld heeft
iedereen dezelfde kansen om op een eerlijke
manier klanten voor zich te winnen!
Daarom is het goed om omkoping en corruptie
te voorkomen. Het is ook goed voor de handel.
Het anti-omkopingsprincipe van 3M, dat een
onderdeel van onze code vormt, verzekert dat
we ons houden aan de internationale anticorruptiewetten zoals de Amerikaanse Foreign
Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en
de wetgeving van alle landen waar we actief
zijn.

• Omkoping kan allerlei vormen aannemen,
zoals buitensporige geschenken, vermaak
en reizen of donaties aan liefdadigheidsinstellingen, smeergeld, politieke donaties, maar
ook kleine faciliterende betalingen.

3M heeft een lange geschiedenis van topprestaties en toonaangevende producten
en diensten. Dit is te danken aan de uitstekende reputatie van onze onderneming en
het werk van onze mensen. We bepalen
samen hoe we wereldwijd zakendoen. Dat
doen we door de regels te kennen, de juiste
beslissingen te nemen en hulp te vragen als
we twijfels hebben en niet weten wat we
moeten doen.
•
3M is lid van het United Nations
Global Compact (UNGC) en is aangesloten
bij de UNGC-werkgroep over het tiende
principe.
•
In 2016 werd 3M voor het derde jaar
op rij door Ethisphere erkend als een van
World’s Most Ethical Companies ® (een van
‘s werelds meest ethische ondernemingen).
•
3M is ook erkend als een van
World’s Most Admired Companies (een van
‘s werelds meest bewonderde ondernemingen, Fortune)

• Gunsten of beloften, bijvoorbeeld een aanbod om een familielid van een overheidsfunctionaris in dienst te nemen of een onverdiende
korting te verlenen die niet aan anderen wordt
gegeven, kunnen ook omkoping zijn en in strijd
met onze code en de toepasselijke wetten.
Hoe 3M zakendoet
3M doet maar op één manier zaken: op de juiste
manier. Voor werknemers van 3M en zakenpartners die namens 3M handelen, bevat onze
gedragscode heldere richtlijnen om dagelijks
goede en ethische beslissingen te nemen. Onze
gedragscode en ons anti-omkopingsprincipe
zijn te vinden op www.3M.com/businessconduct

•
3M is een van World’s Most Respected Companies (een van ‘s werelds
meest gerespecteerde ondernemingen,
Barron’s)
Vragen
Dit is een complex en veranderlijk juridisch onderwerp. Als u vragen hebt over
de informatie in deze brochure of als u een
vermoeden hebt van ongepast gedrag,
raadpleeg dan uw contactpersoon bij 3M of
de afdeling Compliance & Business Conduct. U kunt ook de website 3M-Ethics.
com bezoeken.

