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INTRODUCTIE/TOELICHTING 
 
Deze Gedragscode voor derden van NCR (de “Code”) beschrijft de minimumnormen die NCR 
Corporation, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “NCR” of het 
“Bedrijf”) verwachten van iedereen met wie we zakendoen, inclusief maar niet beperkt tot onze 
leveranciers, onderaannemers, consultants, tussenpersonen, agenten, verkopers, dienstverleners 
en kanaalpartners (elk een “Derde partij”). NCR zet zich in voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, wat betekent zakendoen met derden die behoorlijke werkomstandigheden bieden, 
de rechten van werknemers beschermen en milieubewust opereren, waaronder 
productontwikkeling en -vervaardiging.  
 
Elke derde partij moet zich houden aan de minimumvereisten die in deze code zijn uiteengezet. 
Derden moeten ook eisen dat derden met wie zij zakendoen vergelijkbare minimumvereisten voor 
hun personeel handhaven.  
 
Als de toepasselijke wetgeving in strijd is met de bepalingen van deze Code, moeten derden de 
toepasselijke wetgeving volgen en NCR onmiddellijk over het conflict informeren.  
 
Alle derden zijn verplicht om aan NCR gevallen van vermoede schendingen van deze Code, het NCR-
beleid en de toepasselijke wetgeving te melden, die op enigerlei wijze verband houden met de 
omgang van de derde met NCR. Derden moeten onmiddellijk reageren op verzoeken van NCR om 
informatie of documentatie om hun naleving van deze Code te verifiëren en gevallen van niet-
naleving onmiddellijk te verhelpen. 
 
NCR behoudt zich het recht voor om haar relatie met derden die deze Code niet naleven, te 
beëindigen. 
 
MENSENRECHTEN, WERKGELEGENHEID EN WERKPLEKAANGELEGENHEDEN 
 
Derden mogen zich niet inlaten met gedrag dat of praktijken die in strijd is/zijn met een wet, bevel 
of regelgeving die discriminatie jegens een persoon verbiedt op grond van zijn/haar ras, religie, 
handicap, geslacht, nationale afkomst of leeftijd. Derden zullen mensen met respect en 
waardigheid behandelen, diversiteit aanmoedigen, ontvankelijk blijven voor verschillende 
meningen, gelijke kansen voor iedereen bevorderen en zich inzetten voor een inclusieve en 
ethische cultuur. 
 
1. Geweld op de werkplek 
Elke derde partij zal een veilige en beveiligde werkomgeving bieden aan haar werknemers en 
bezoekers. Derden zullen eisen dat alle personen op hun terrein met respect en beleefdheid 
worden behandeld. Gewelddadige handelingen of bedreigingen moeten strikt verboden zijn. Elke 
derde partij moet een mechanisme handhaven om gewelddadige handelingen of bedreigingen, die 
zich op hun bedrijfsterrein voordoen, aan te pakken. 
 
Derde partijen mogen geen wapens meenemen naar een NCR-faciliteit of enige faciliteit, die ze 
bezoeken tijdens hun activiteiten die voortvloeien uit hun zakelijke relatie met NCR. 
 



2. Non-discriminatie 
Derden moeten alle toepasselijke arbeidswetgeving naleven en gelijke kansen op werk bieden aan 
al hun werknemers en sollicitanten. Derden moeten een werkomgeving bieden die vrij is van 
discriminatie. Hoewel NCR de lokale gebruiken, normen en culturele verwachtingen respecteert, 
moeten derden gelijke kansen op werk bieden aan werknemers en sollicitanten in 
overeenstemming met de toepasselijke antidiscriminatiewetgeving; en, ten minste, discriminatie 
verbieden op basis van ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, 
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, etniciteit, nationale herkomst, kaste, invaliditeit, genetische 
informatie, medische aandoening, zwangerschap, religie, politieke overtuiging, 
vakbondslidmaatschap, gedekte veteranenstatus of een onwettige factor voor zover toegestaan 
door de toepasselijke wetgeving. Dit verbod is van toepassing op beslissingen met betrekking tot 
werving, indienstneming, prestatiebeoordelingen, compensatiepromoties, beëindiging van het 
dienstverband en alle andere aspecten van tewerkstelling. Derden moeten redelijke 
tegemoetkomingen verstrekken aan hun werknemers om te voldoen aan de behoeften van het 
personeel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
 
3. Intimidatie 
 Derden moeten een werkomgeving bieden die vrij is van fysieke, psychologische, en verbale 
intimidatie, of ander beledigend gedrag, vooral wanneer dit is gebaseerd op persoonlijke 
kenmerken, inclusief ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat, etniciteit, nationale herkomst, kaste, invaliditeit, genetische 
informatie, medische aandoening, zwangerschap, religie, politieke overtuiging, 
vakbondslidmaatschap, gedekte veteranenstatus en elk ander kenmerk dat wordt beschermd door 
de toepasselijke wetgeving. Derden moeten gedrag dat een intimiderende of aanstootgevende 
werkomgeving creëert, ten strengste verbieden. 
 
4. Mensenhandel, kinderarbeid en dwangarbeid 
Derden moeten mensenhandel of dwangarbeid van welke aard dan ook strikt verbieden, inclusief 
maar niet beperkt tot sekshandel, schuldslavernij, dwangarbeid en kinderarbeid. Derden moeten 
minimale werknormen vaststellen voor al het personeel, waaronder: 
 
a) het verbieden van het tewerkstellen van personen onder de wettelijke arbeidsleeftijd (op 
voorwaarde dat de wettelijke leeftijd in overeenstemming is met de International Labor 
Organization (ILO) en de Global Compact-principes van de Verenigde Naties), en rechtmatige 
werknemers jonger dan 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk verrichten.  
b) het verbieden van lijfstraffen en de dreiging met lijfstraffen  
c) het verbieden van waarborgsommen door werknemers, het achterhouden van hun identiteits- 
of immigratiedocumentatie en elke andere handeling die werknemers kan beperken om hun 
dienstverband vrijwillig te beëindigen 
d) het verstrekken van een eerlijke vergoeding aan alle werknemers die voldoet aan de 
minimumloonnormen die zijn vastgesteld door de toepasselijke wetgeving, inclusief de vergoeding 
van overuren. Inhouding op het loon als disciplinaire maatregel is niet toegestaan. 
e) het beperken van het aantal dagelijkse en wekelijkse werkuren tot of onder de limieten die zijn 
vastgesteld door de toepasselijke wetgeving, erop toezien dat alle overuren vrijwillig zijn en niet 
minder dan één rustdag per week bieden en niet meer dan 60 werkuren per week toestaan 
f) wanneer de derde partij huisvesting biedt aan werknemers, moet dergelijke huisvesting schoon 
en veilig zijn en redelijke leefruimte bieden  



g) het respecteren van de rechten van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve 
onderhandelingen in de volledige mate waarin het toepasselijk recht voorziet 
h) naleving van voorschriften die mensenhandel verbieden en voldoen aan alle toepasselijke lokale 
wetten in het land of de landen waarin zij actief zijn. Derden moeten zich onthouden van het 
schenden van de rechten van anderen en eventuele negatieve gevolgen voor de mensenrechten in 
verband met hun activiteiten en/of diensten aanpakken 
i) het verbieden van schuldslavernij, misleidende werving voor arbeid of diensten, slavernij, 
onderworpenheid en gedwongen of verplichte arbeid en mensenhandel in hun toeleveringsketen. 
Gedwongen arbeid, contractarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid wordt niet geaccepteerd. 
 
Derden mogen alleen interne en externe recruiters gebruiken met voldoende training om naleving 
van deze minimumvereisten te ondersteunen.   
 
5. Drugsvrije werkplek 
Derden moeten een drugsvrije werkplek handhaven. Derden moeten het gebruik, bezit, distributie 
of verkoop van illegale drugs verbieden tijdens het uitvoeren van werk voor of namens NCR, al dan 
niet op locaties van derden. Personeel van derden mag geen werk uitvoeren namens NCR terwijl 
ze onder invloed zijn van verdovende middelen, waaronder drugs, voorgeschreven medicatie of 
alcohol, waardoor ze hun werk niet veilig en effectief kunnen uitvoeren. 
 
6. Aanvaardbaar gebruik van informatietechnologiebronnen 
NCR's infrastructuur voor elektronische informatietechnologie (IT) mag alleen door derden worden 
gebruikt voor zakelijke doeleinden van NCR en mag niet worden gebruikt voor vereniging met 
persoonlijke, politieke of religieuze opvattingen of om ondersteuning te vragen voor een niet-zakelijk 
doel of evenement. Personeel van derden moet de IT-infrastructuurmiddelen van NCR op een 
verantwoordelijke, ethische en wettige manier gebruiken en mag niet e-mail van NCR of andere door 
NCR geleverde elektronische berichten- of communicatiemiddelen gebruiken om, onder andere, 
aanstootgevende, intimiderende, obscene of bedreigende berichten te creëren of uit te wisselen of om 
kettingbrieven en andere ongevraagde niet-zakelijke e-mail te creëren of uit te wisselen. Tenzij 
verboden door de toepasselijke wetgeving, behoudt NCR zich alle rechten voor om alle verzonden, 
ontvangen of opgeslagen informatie te doorzoeken en te beoordelen met behulp van haar 
IT-infrastructuur. 
 
BESCHERMING VAN BEDRIJFSINFORMATIE  
 
7. Vertrouwelijke informatie 
Vertrouwelijke informatie van, of openbaar gemaakt of verstrekt aan een derde partij, door of voor 
NCR, moet te allen tijde worden behandeld en beschermd als vertrouwelijke informatie van NCR. 
Die informatie mag niet worden bekendgemaakt aan derden of worden gebruikt voor doeleinden 
die niet zijn geautoriseerd door NCR.  
 
8. Materiële niet-openbare informatie 
Derden zullen te allen tijde voldoen aan de toepasselijke effectenwetgeving, inclusief wetten die 
handel door personen in effecten, direct of indirect, verbieden wanneer die personen in het bezit 
zijn van “materiële niet-openbare informatie” en wetten die het delen van materiële niet-openbare 
informatie verbieden. Materiële niet-openbare informatie wordt over het algemeen gedefinieerd 
als alle informatie die niet algemeen openbaar is gemaakt aan het publiek en die een investeerder 
waarschijnlijk zal beïnvloeden om aandelen van een bedrijf te kopen, verkopen of te houden.  



 
9. Privacy en gegevensbescherming  
Derden moeten de gegevens van personen respecteren  op een manier die in overeenstemming is 
met de privacy- en gegevensbeschermingswetten, inclusief maar niet beperkt tot de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Derden zullen te allen tijde 
persoonsgegevens over mensen (bijv. patiënten, werknemers, klanten) op de juiste manier 
gebruiken voor noodzakelijke zakelijke doeleinden en deze beschermen tegen misbruik. Derden 
zullen vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, die voor of namens NCR worden 
verzameld, beschermen en handelen om verlies, misbruik, diefstal, fraude, ongepaste toegang, 
vernietiging, openbaarmaking of wijziging ervan, waaronder ongeoorloofde communicatie en/of 
publicatie van informatie verkregen van of namens NCR, te voorkomen via passende fysieke en 
elektronische beveiligingsprocedures. De definitie van persoonsgegevens en de wettelijke 
vereisten voor de bescherming ervan verschillen per land. 
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10.  Interacties met concurrenten 
Derden moeten te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke antitrust- en mededingingswetten. 
 
11.  Intellectueel eigendom 
Derden zullen de handelsmerken, software, handelsgeheimen en andere vertrouwelijke en 
bedrijfseigen informatie, uitvindingen, werken van andere auteurs, technologie, gegevens, 
documentatie en andere materialen en intellectuele eigendommen van NCR en anderen 
respecteren, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten (waaronder octrooi-, auteurs-, 
handelsgeheim- en handelsmerkrechten).  Derde partijen mogen geen intellectueel eigendom van 
NCR gebruiken, of intellectueel eigendom van anderen gebruiken in of in combinatie met NCR of 
enige aan NCR gerelateerde activiteit, project of opdracht, zonder het/de recht(en) om dit te doen, 
en dan alleen in de mate van dergelijke recht(en). 
 
12.  Anti-omkopings-/anticorruptiewetten 
Derden moeten te allen tijde voldoen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse 
Bribery Act en alle andere anti-omkopings- en anticorruptiewetten (gezamenlijk 
“Anticorruptiewetten”).  Derden mogen niets van waarde, direct of indirect, aan of van een derde 
verstrekken, beloven, ontvangen of accepteren om haar ertoe aan te zetten handelingen te 
verrichten of niet te verrichten, of om een zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden.  
 
13.  Nauwkeurige dossiers bijhouden 
Van derden wordt verwacht dat zij nauwkeurige gegevens aanmaken in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving, en geen gegevensinvoer wijzigen om de onderliggende transactie die zij 
vertegenwoordigen, te verbergen of verkeerd voor te stellen. Alle documenten, ongeacht het 
formaat, die worden gemaakt of ontvangen als bewijs van een zakelijke transactie, moeten die 
transactie of gebeurtenis die wordt gedocumenteerd volledig en accuraat weergeven. Documenten 
moeten worden bewaard op basis van de toepasselijke bewaarvereisten. Derden moeten volledige 
en nauwkeurige boeken en dossiers bijhouden en beschikken over adequate interne 
boekhoudkundige controles die zijn ontworpen om ongepaste betalingen te voorkomen en op te 
sporen.  
 



14.  Geschenken, zakelijke attenties en gastvrijheid 
De gebruiken voor het geven van geschenken variëren over de hele wereld. Van derden wordt 
verwacht dat ze concurreren op basis van de kwaliteit van hun producten en diensten. De 
uitwisseling van zakelijke gunsten mag niet worden gebruikt om een oneerlijk 
concurrentievoordeel te behalen. Derde partijen moeten hun gezond verstand gebruiken bij het 
geven of ontvangen van geschenken, in elk geval in overeenstemming met de volgende 
minimumvereisten: 
 
a) Alle geschenken moeten voldoen aan de anticorruptiewetten. 
b)  Derden moeten feitelijke of schijnbare belangenverstrengeling vermijden. 
c)  Derden moeten de details van hun transacties nauwkeurig vastleggen in alle documenten die 
bij NCR worden ingediend, inclusief contracten, bestelformulieren en facturen. 
d) Bied nooit betalingen, leningen, gunsten, steekpenningen, smeergeld, speciale privileges of 
diensten aan iemand aan of verlang deze van iemand in ruil voor het zakendoen met de derde partij 
of het ontvangen van een andere voorkeursbehandeling van NCR. 
 
Geschenken die worden gegeven aan of ontvangen van NCR-personeel moeten niet frequent, 
bescheiden van aard en van nominale waarde zijn. 

 
 
15.  Belangenverstrengeling 
Van derden wordt verwacht dat zij alle belangenconflicten of situaties vermijden die de schijn 
wekken van een mogelijke belangenverstrengeling. Van derden wordt verwacht dat zij alle 
betrokken partijen schriftelijk op de hoogte stellen in het geval dat zich een daadwerkelijk of 
potentieel belangenconflict voordoet. Dit omvat een conflict tussen de belangen van NCR en 
persoonlijke belangen of die van naaste familieleden, vrienden of medewerkers. 
 
WERELDWIJDE HANDEL 
 
16.  Export, import en handelscontrole 
Derden mogen aan NCR niet direct of indirect materiaal of diensten leveren van een land, persoon 
of entiteit dat/die onderworpen is aan de Amerikaanse exportcontrolewetten en andere regionale, 
unilaterale en multilaterale regelgeving, die transacties met specifieke buitenlandse entiteiten, 
personen of landen beperken (vaak aangeduid als geweigerde, uitgesloten, onder embargo staande 
en/of beperkte partijen). Derden moeten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met 
betrekking tot (a) de export, herexport en overdracht van goederen, technische gegevens, software 
en diensten; (b) import van goederen en verplichtingen met betrekking tot grondstofmaterialen; 
(c) economische sancties en embargo's; en (d) Amerikaanse antiboycotvereisten. 
 
MILIEU/ARBEIDSGEZONDHEID EN -VEILIGHEID 
 
17.  Milieu 
Derden moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake milieubescherming en ernaar 
streven om ongewenste milieueffecten van hun bedrijfsactiviteiten te minimaliseren. Derden 
streven ernaar het verbruik van grondstoffen en de productie van alle soorten afval te verminderen 
en recyclinginspanningen te bevorderen.  
 



18. Conflictmineralen 
NCR verwacht van derden dat zij stappen ondernemen om vast te stellen of hun producten tin, tantaal, 
goud of wolfraam bevatten (“Conflictmineralen”) en zo ja, dat zij als volgt zullen handelen: 
 
a) due diligence-processen voor de toeleveringsketen implementeren om bronnen van 
conflictmineralen te identificeren 
b) inspanningen ondersteunen om proactief het gebruik van conflictmineralen uit te roeien die 
direct of indirect gewapende groepen in de Democratische Republiek Congo of aangrenzende 
landen financieren of ten goede komen. 
 
NCR zet zich in om proactief conflictmineralen uit haar producten en toeleveringsketen te 
elimineren met behulp van internationaal erkende richtlijnen van de ‘Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling’ (OESO). NCR vertrouwt op haar externe 
materiaalleveranciers om informatie te verstrekken over de oorsprong van conflictmineralen, 
waardoor we ons ‘redelijk onderzoek naar het land van oorsprong’ (RCOI) kunnen uitvoeren. Als 
onderdeel van dit onderzoek voert NCR due diligence uit om risico's in haar toeleveringsketen te 
identificeren en te beoordelen, op deze risico's te reageren en de resultaten van deze evaluaties te 
rapporteren. 
 
Derden zullen, onmiddellijk op verzoek van NCR, dergelijke informatie, certificeringen en 
documentatie verstrekken die NCR nodig acht om de naleving van deze bepaling te controleren of 
te beoordelen.  Aanvullende informatie is te vinden in onze jaarlijkse Conflict Minerals Reports en 
SEC Form SD Filings op: www.ncr.com/company/corporate-responsibility/conflict-minerals. 

 
19. Veiligheid en gezondheid op het werk 
Derden moeten voldoen aan de toepasselijke gezondheids- en veiligheidswetten met betrekking 
tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het bieden van werkomstandigheden die vrij 
zijn van erkende gevaren die kunnen leiden tot de dood, lichamelijk letsel of ziekte. 
 
Derden moeten al het personeel voorzien van directe toegang tot schone toiletfaciliteiten, 
drinkwater en sanitaire voorzieningen voor bereiding en opslag van voedsel en eetfaciliteiten. Als 
een derde partij personeel voorziet van woonruimte, moeten dergelijke faciliteiten voldoen aan de 
lokale huisvestings- en veiligheidsnormen, inclusief vereisten voor onderhoud en verzorging. 
 
NALEVING HANDHAVEN / ZORGEN MELDEN 
 

20. Naleving handhaven 
Derden moeten training- en communicatie-programma's aanbieden om ervoor te zorgen dat hun 
personeel hun rechten en verplichtingen onder deze Code begrijpt.  
 



21. AUDITS 
NCR behoudt zich het recht voor om de naleving van deze Code door elke derde partij te monitoren 
en controleren. Dienovereenkomstig moeten derden samenwerken door relevante informatie te 
verstrekken waar NCR om vraagt, en door personen toegang tot personen te verlenen zodat NCR 
een zinvolle audit kan uitvoeren. Evenzo zijn derden verplicht om hun eigen toeleveringsketen te 
evalueren om naleving van deze Code te garanderen en om audits van hun toeleveringsketen uit 
te voeren wanneer NCR daar om vraagt. Elke niet-naleving door een derde of zijn toeleveringsketen 
moet effectief worden verholpen, zowel tijdig als zonder extra kosten voor NCR. Schendingen van 
deze Code kunnen een negatieve invloed hebben op de zakelijke relatie van een derde met NCR. 
 

22. Zorgen of wangedrag melden 
NCR is van mening dat een sterke ethische cultuur gedeeltelijk afhankelijk is van het creëren van 
een omgeving waarin werknemers zich vrij voelen om gevallen van niet-naleving van deze Code te 
rapporteren. Dergelijke niet-naleving kan illegaal of onethisch gedrag omvatten (gezamenlijk 
wangedrag genoemd). NCR zet zich in voor het onderzoeken van meldingen van als er een 
vermoeden bestaat of feitelijk wangedrag en voor het nemen van passende maatregelen op basis 
van onze bevindingen. Evenzo zijn derden, inclusief hun werknemers en hun toeleveringsketen, 
verplicht om elk vermoed(e) of feitelijk(e) wangedrag of schendingen van deze Code aan NCR's 
Ethics & Compliance Office Ethics te melden (per e-mail: ComplianceOffice.Ethics@ncr.com of 
NCR's AlertLine). Ongeacht of een melding uiteindelijk wordt onderbouwd, zal NCR een melder, die 
te goeder trouw handelt, beschermen tegen vergelding. 

mailto:ComplianceOffice.Ethics@ncr.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/33732/index.html?sourceid=1201&utm_campaign=1201&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/NCRAlertLine.aspx&utm_medium=Article

