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I. CERTIFER IS TOEGEWIJD AAN ZIJN 
KERNWAARDEN

CERTIFER is van plan een aantal fundamentele principes te handhaven en te bevorderen in

de structuren die de Groep vormen.

INTEGRITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID

In ons gedrag en onze acties zijn we eerlijk en loyaal aan al onze klanten, onze partners en al onze

werknemers, ongeacht hun herkomst en land van herkomst.

BEKWAAMHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

De diensten die we aanbieden zijn perfect geschikt voor contracten met onze klanten, gebaseerd

op de bewezen knowhow van onze medewerkers, en het respect voor vertrouwelijkheid. Het gaat

om onze reputatie en het vertrouwen dat we hebben, die met name essentieel zijn voor de

uitoefening van ons beroep als derde partij.

RESPECT VOOR WETTEN EN MENSEN

We houden ons aan alle wetten en regels die van kracht zijn waar we actief zijn, en we doen dit in

een algemeen en absoluut beginsel van respect voor de ander, transparantie, tolerantie, luisteren

en respect voor onze toezeggingen.

SOCIALE EN ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

In al onze acties zetten we ons in voor respect voor de menselijke waardigheid, de sociale regels

en het milieu.

BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

CERTIFER voldoet aan de Franse wet inzake maatregelen ter bestrijding van het witwassen van

geld en de financiering van terrorisme (lab-FT). De wetten en decreten op dit gebied zijn

gebaseerd op de normen van de Europese Unie.

HET BESTRIJDEN VAN BELASTINGONTDUIKING

De strijd tegen belastingfraude is een belangrijk onderwerp van soevereiniteit en het herstel van de

overheidsrekeningen, CERTIFER steunt een prioriteit van overheidsoptreden.
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IEDERE MEDEWERKER VAN CERTIFER IS, ONGEACHT DE OMSTANDIGHEDEN,

VERPLICHT OM:

• Geen relatie te onderhouden met onze concurrenten met betrekking tot specifieke

aanbiedingen, prijzen, marktverdeling, sectoren van activiteit of territorium, enz. behalve

wanneer deze praktijk wettelijk is;

• Niet proberen op illegale of oneerlijke wijze informatie over onze concurrenten te verkrijgen, of

valse informatie over hen te verspreiden met het doel ze te denigreren;

• Onze interventies op een ethische en verantwoordelijke manier uitvoeren;

• Geen druk uit te oefenen op een betrokkene om zijn integriteit te beïnvloeden;

• CERTIFER niet persoonlijk te betrekken of te betrekken bij een activiteit die onverenigbaar is

met de onafhankelijkheid van hun oordeel en integriteit;

• Geen activiteiten van ontwerper, fabrikant, leverancier, installateur of gebruiker met betrekking

tot de geïnspecteerde voorwerpen uitoefenen, in persoonlijke hoedanigheid en wanneer deze

rechtstreeks in verband staan met de interventie, als partner of tegen vergoeding;

• Het verrichten van inspectiediensten waarvoor een incompatibiliteit met de onpartijdigheid van

deze dienst bestaat te weigeren;

• Elke belangenverstrengeling die voortvloeit uit zijn persoonlijke relaties te melden;

• Geen voorkeur te geven aan een fabrikant, een leverancier, een bepaalde dienstverlener in

het bijzonder in de context van de diensten die wij aan onze klanten verlenen;

• Elke klant zonder discriminatie behandelen, ongeacht de structuur of omvang van zijn activiteit

met CERTIFER;

Bij al onze activiteiten, ongeacht de aard van ons werk, commercieel, technisch,

administratief, enz., moeten we ervoor zorgen dat de criteria van onafhankelijkheid,

onpartijdigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, die de kern vormen van de

vertrouwensrelatie tussen ons en onze klanten, leveranciers en partners, worden

gerespecteerd. Deze verplichtingen gelden voor iedereen, en in het bijzonder voor de

verschillende leidinggevenden die de verschillende aspecten van hun management

moeten integreren in hun dagelijkse managementpraktijken.

• voorkomen dat resultaten, verslagen, enz. die tijdens onze opdrachten zijn vastgesteld, niet

onderhevig zijn aan commerciële, financiële of andere druk van externe personen of

organisaties;

• strikte onafhankelijkheid behouden ten opzichte van ontwerpers, leveranciers, installateurs,

gebruikers, enz. ;

• het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de informatie waartoe we toegang hebben en, in

het bijzonder, om eigendomsrechten te respecteren;

• het bevorderen van een teamgeest en een geest van samenwerking, onmisbaar voor het

soepel functioneren van het bedrijf, in het belang van onze klanten en partners in het bijzonder;

• zorgen voor naleving van deze ethische code: Ieder van ons kan elke schending waarvan hij

of zij weet heeft, bekend maken binnen een tijdsbestek dat verenigbaar is met een effectieve

behandeling, en de verwerking van die informatie bevorderen.

DE NALEVING VAN DEZE REGELS MOET DUS BIJDRAGEN TOT:

• Het indammen van de risico's van belangenverstrengeling;

• Het bevorderen van de voorwaarden voor eerlijke concurrentie.

II. ETHISCHE EN OPERATIONELE REGELS
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Het Algemeen Management van CERTIFER heeft een Ethische Commissie opgericht onder

voorzitterschap van de Kwaliteitsstuurgroep (QSC).

De rol van de Ethische Commissie is het waarborgen van de juiste toepassing van deze Code

bij CERTIFER, door middel van evaluaties en audits.

De CEO van CERTIFER SA en de bedrijfsleiders van de entiteiten van de Groep staan garant

voor de effectiviteit van haar missie.

De verwerking van deze rapporten zal worden uitgevoerd door de Ethische Commissie in

overeenstemming met de procedures die zijn gedefinieerd in één enkele procedure voor het

melden van schendingen van de ethische code en de anticorruptiecode.

De gedragsregels die in deze Code zijn vastgelegd zijn bindend voor iedere medewerker van

CERTIFER.

Niet-naleving van de regels van de Code zal worden beschouwd als een tekortkoming die, in

overeenstemming met de regels van elk land, op de volgende manier kan worden bestraft:

Voor groepswerknemers:

• schuld;

• ontslag;

• overdracht naar een andere locatie;

• degradatie;

• ontslag wegens ernstig of zwaar wangedrag.

Voor externe werknemers:

• beëindiging van lopende contracten

Bepaalde principes die in deze Code worden uiteengezet, zijn onderworpen aan speciale

procedures die werknemers moeten kennen als het om hun taken gaat.

In geval van onzekerheid of twijfel over de toepassing van de hierboven omschreven principes

is het aan de werknemer om zijn of haar leidinggevende te raadplegen, die de Ethische

Commissie kan informeren of, in gevallen waarin het moeilijk is om zijn of haar leidinggevende

te raadplegen, de zaak rechtstreeks naar de Ethische Commissie te verwijzen.

________________________________________________________________

Uw bevoorrechte contactpersoon: Ethische Commissie CERTIFER

ethicscommittee@certifer.eu

• geen druk uit te oefenen op een andere CERTIFER-werknemer, belast met een dienst, om

zijn onpartijdigheid te verstoren, met name als gevolg van persoonlijke belangen in het doel

van de dienst;

• geen informatie aan personen buiten het bedrijf bekend te maken over de resultaten,

documenten of informatie die van klanten is verzameld zonder de formele instemming van

deze laatste, behalve in het geval van een verzoek van een bevoegde autoriteit of

gerechtelijke procedure;

• in de loop van zijn professionele activiteiten geen interviews te beantwoorden of meningen

te geven over vragen die zijn geformuleerd door vertegenwoordigers van de medio, behalve

wanneer uitdrukkelijk gemachtigd te zijn dit te doen door de Managing Director van de

structuur waartoe zij behoort.

III. TOEPASSINGS- EN 

RAPPORTAGEPROCEDURES

mailto:ethicscommittee@certifer.eu
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