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Giovanni Ferrero

reeds lang bewezen uitmuntendheid te formaliseren, maar ook om een gids, een “kompas” te zijn dat onze 
toekomstige gedragingen intern en naar buiten zal sturen. 
Het spreekt vanzelf dat de Ethische Code alleen niet volstaat. Als instrument kan de Code persoonlijke 
zwakheden of gedragingen die niet altijd stroken met onze waarden, niet voorkomen. Het zal ons wel in 
staat stellen om onze fouten in het daglicht te kunnen stellen, er van te leren en er weer bovenop te komen. 
We moeten onze Code dus regelmatig raadplegen en meer aandacht hebben voor wat er zich rondom ons 
afspeelt: we moeten leren onszelf vragen te stellen en niet alleen maar antwoorden te zoeken. 
Ons streven naar uitmuntendheid en het creëren van waarden voor het bedrijf en voor de maatschappij 
hangen af van het vermogen van elk van ons om deze principes tijdens dagelijkse activiteiten en bij iedere 
beslissing die we nemen, aan te houden. 

Wij wensen iedereen bij Ferrero veel werkplezier! 

Pietro Ferrero richtte Ferrero op in 1946 in Alba.  
Zijn zoon Michele breidde het bedrijf uit in Europa en daarbuiten. 
Onze betrokkenheid kwam steeds tot uiting dankzij producten die onze passie voor uitmuntendheid en 
betrouwbaarheid tonen. 
Deze Ethische Code, die stoelt op onze rijke ervaring, herinnert ons eraan dat onze beslissingen en daden 
gebaseerd zijn op waarden. 
Ferrero is door de jaren heen opgebouwd dankzij de betrokkenheid van zijn werknemers. 
Deze betrokkenheid komt tot uiting in het nastreven van onze bedrijfsdoelstellingen zonder onze referentiepunten 
uit het oog te verliezen: respect en verantwoordelijkheid, integriteit en soberheid, loyaliteit en vertrouwen, en 
de passie voor onderzoek en vernieuwing. 
Dankzij deze referentiepunten kunnen we de consument, die we enkel een voortreffelijke kwaliteitsproduct 
willen bieden, in ons werk altijd al een centrale plaats geven. 
Met deze Ethische Code willen we dat onze waarden ons ook in de toekomst in staat stellen onze 
onzekerheden te beperken, richting te geven aan onze gedragingen, maar ook antwoorden te geven aan 
iedereen die, op verschillende niveaus, een band heeft met ons bedrijf. 

Vandaag de dag is het meer dan ooit cruciaal dat we onze ethische visie bevestigen en onze 
gemeenschappelijke principes, waarden en verantwoordelijkheden duidelijk tot uitdrukking brengen. Deze 
principes geven richting aan ons gedrag in onze betrekkingen met de markt en in het bijzonder met de 
consument, met de gemeenschappen waar we werkzaam zijn, met onze medewerkers en derden die een 
band hebben met ons bedrijf. 
Dit betekent dat we moeten werken aan transparante gedragingen, dat we beslissingen gebaseerd op 
willekeur moeten beperken en we bij wantoestanden onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. 
Alleen met een niet aflatende betrokkenheid en de persoonlijke inzet van alle medewerkers van het bedrijf 
kunnen we een stevige toekomst opbouwen. Tot al die medewerkers richten we ons. Het is ook omdat we 
vinden dat alle medewerkers die hun tijd, werk en ideeën in het bedrijf investeren erkenning verdienen, dat 
wij de waarden en principes die al altijd hebben bijgedragen aan ons succes, bevestigen. 
We mogen immers niet vergeten dat een Bedrijvengroep als de onze, die in de loop der jaren wereldwijd 
een zeer hoge vlucht heeft genomen, een intern evenwicht moet zien te vinden tussen de tegenstellingen die 
het gevolg zijn van groei: tussen vrijheid en regels, creativiteit en verantwoordelijkheid, persoonlijk initiatief 
en gemeenschappelijke bescherming. In deze context is de Ethische Code een kans om niet alleen de 

WE MOETEN ONZE ETHISCHE CODE RAADPLEGEN EN MEER AANDACHT
HEBBEN VOOR WAT ER ZICH RONDOM ONS AFSPEELT
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Ferrero is een bedrijf dat van begin af aan is gebaseerd 
op sterke menselijke waarden en bedrijfswaarden.
Het was altijd al een pionier op het gebied van sociale 
verantwoordelijkheid en ethiek.
Hiervan getuigen verschillende initiatieven die zich 
vanuit het hoofdkantoor in Alba geleidelijk aan hebben 
verspreid tot alle filialen wereldwijd, met eerbied 
voor de plaatselijke culturen, diversiteit en de goede 
lokale praktijken. Twee doelstellingen zijn voor Ferrero 
altijd al prioriteit geweest: waarde creëren voor de 
gemeenschap en tegelijk waarde creëren voor het 
bedrijf. In het verleden kwam het creëren van waarde 
op sociaal niveau in hoofdzaak tot uiting in het creëren 
van banen en dus, onrechtstreeks, “sociaal welzijn”. 
Tegenwoordig volstaat dit niet meer: de mondialisering 

van de economie en van de communicatie maakt 
het netwerk waarin de bedrijven werken complexer 
en maakt ze niet alleen verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de producten, maar ook voor de sociale 
betrokkenheid op lokaal niveau, voor het leefmilieu, de 
bescherming van de mensenrechten en van het werk in 
alle landen van de wereld. 
Wij zijn er bij Ferrero dan ook trots op dat we de 
consument en de burgermaatschappij almaar 
concretere antwoorden kunnen geven met een initiatief 
uit eigen beweging dat veel verder gaat dan de 
gebruikelijke regels en dat zich niet beperkt tot het 
product en de rentabiliteit van het bedrijf.
Deze ethische Code is gebaseerd op de 
bedrijfsprincipes van Ferrero (zie hierna) en vertaalt 

zich in gedragingen die alle medewerkers moeten 
aannemen. Bedoeling van de Code is het ethische 
gedrag van de medewerkers op alle niveaus van het 
Bedrijf te sturen. Ferrero houdt immers sterk aan zijn 
waarden waarin de mens, de absolute kwaliteit van het 
product, de aandacht voor de lokale gemeenschap, 
het sociale aspect en de internationalisering centraal 
staan. Deze waarden zijn van toepassing op alle 
contexten waarin het bedrijf werkzaam is. 
We zetten hierna de grondelementen van de 
bedrijfsfilosofie van Ferrero even op een rijtje: 

ONZE CONSUMENTEN 
Consumenttevredenheid heeft bij Ferrero altijd 
al hoog in het vaandel gestaan. Wij creëren 

producten van voortreffelijke kwaliteit en streven 
voortdurend naar evenwicht tussen winst en sociale 
verantwoordelijkheid. 
De smaak en eisen van de consument, die bij Ferrero 
in het middelpunt van de aandacht staat, evolueren 
met de tijd. Ferrero speelt hierop in met dezelfde 
waarden, kwaliteit en historische passie die de 
consument thans van ons gewend is.
De winnende strategie is snoepwaren aan te 
bieden die bij de consument in de smaak vallen en 
tegelijkertijd te anticiperen op veranderingen in de 
smaken, door ze te sturen en tijdig gezondere en 
rationelere keuzes voor te stellen. De kwaliteit die telt 
voor de consument én voor Ferrero is de kwaliteit van 
het product op het ogenblik van consumptie.

ONS PERSONEEL
Onze aandacht voor onze medewerkers komt dag 
in, dag uit tot uiting in de creatie van een positieve 
werkomgeving, waar iedereen zijn vaardigheden en 
competenties kan ontwikkelen en verruimen en naar 
persoonlijke verdienste wordt geloond.  In alle bedrijven 
van de Ferrero-groep zijn tal van programma’s in het 
leven geroepen die de werknemers en hun gezin 
diensten verlenen. Zo bestaan er in Italië en in Duitsland 
al jaar en dag diensten Maatschappelijk Werk 
om de gezinnen in moeilijke tijden te ondersteunen 
(medische onderzoeken, financiële steun), om de 
pensioendossiers voor te bereiden en om uiteenlopende 
sociale activiteiten te organiseren (kampen, uitreiken 
van medailles tijdens een afscheidsfeest van de oud-

werknemers en een kerstfeest voor de kinderen). In 
Frankrijk en Italië zagen initiatieven het levenslicht die 
een betere verzoening tussen privé- en beroepsleven 
beogen (bedrijfskinderdagverblijf en miniclub, 
conciërgediensten, luistergroep voor werknemers). 
Daar komen nog eens bij: programma’s die de 
organisatie van deeltijdse arbeid en ouderschapsverlof 
voor ouders met jonge kinderen beogen. 

ONZE PRODUCTEN
Wij vervaardigen gespecialiseerde producten die 
dankzij de UsP (Unique selling Proposition) de kennis 
en het vertrouwen van de consument krijgen en 
dus het potentieel hebben om uit te groeien tot een 
grootconsumptieproduct. ETHISCHE
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zijn geschiedenis, zijn de inspiratiebron voor de oprichting van de Sociale Ondernemingen. Dat zijn echte 
“ondernemingen”, gebaseerd op een echt bedrijfsplan, die een positieve balans beogen.
Ze zijn echter actief met een “sociaal” besef, daar ze bedoeld zijn om banen te creëren in de nog weinig 
ontwikkelde regio’s van ontwikkelingslanden.
Hun sociaal besef uit zich ook in humanitaire initiatieven in de regio’s waar ze werken en die op de 
bescherming van de gezondheid en op de educatieve en sociale groei van kinderen en jongeren gericht zijn, 
met de naam “United Kinder of the World”. Vandaag heeft Ferrero drie sociale ondernemingen opgericht in 
Kameroen, Zuid-Afrika en India.
Ferrero is bovendien al jaren betrokken bij de jeugdsport, om de nieuwe generaties aan te moedigen een 
actieve levensstijl te ontwikkelen, om onder andere zwaarlijvigheid te voorkomen en te bestrijden.
Met het programma Kinder+Sport moedigt Ferrero de verspreiding van lichaamsbeweging voor jongeren 
over de gehele wereld aan, zodat ze lichamelijke activiteiten leren zien als een belangrijk onderdeel van een 
blijmoedig leven, zowel in termen van psychofysisch welzijn als van groepsharmonie.

VERNIEUWING
Vernieuwing ontstaat uit de wil om door middel van “creativiteit” producten met een sterke UsP (Unique selling 
Proposition) te ontwikkelen, die in staat zijn om nieuwe categorieën van producten te creëren. 
Vernieuwing - die cruciaal is voor concurrentievoordeel - betekent creatief denken door buiten de lijntjes te 
kleuren, niet alleen op het gebied van het product en de verpakking, maar ook op het gebied van de selectie 
en de verwerking van grondstoffen, reclame, distributie en productieprocessen. 
Als het product zich onderscheidt door zijn voor treffelijke kwaliteit en als de consument deze kenmerken zelf 
kan onderscheiden, dan worden vernieuwing en het streven naar voortdurende verbetering mogelijk, dankzij 
de dagelijkse inzet en de passie van ons personeel. 

Veel leesplezier!

MILIEU- EN SOCIALE VERBINTENIS 
De aandacht voor het milieu komt onder meer 
tot uiting in een hele rits lokale initiatieven op 
het gebied van energiebesparing (met name 
warmtekrachtkoppelingsprojecten voor de productie 
van energie vanaf hernieuwbare bronnen en de 
vermindering en terugwinning van verpakkingen). 
De grondstoffenbevoorrading gaat gepaard 
met maatschappelijk verantwoorde keuzes. 
Ferrero verbindt zich er toe alleen hoogwaardige 
grondstoffen te gebruiken en de duurzaamheid ervan 
te certificeren. Maar daar blijft het niet bij.
Het bedrijf is bovendien betrokken bij een reeks lokale 
projecten die de ondersteuning en ontwikkeling van 
de producerende gemeenschappen beogen.

In 1983 werd in Alba de Sociale Werken 
Ferrero opgericht, een kleine structuur voor de 
gepensioneerde Ferrero-medewerkers om hun gevoel 
van verbondenheid met het bedrijf een zekere 
continuïteit te geven.
In 1991, toen de Groep zich uitbreidde, is de Sociale 
Werken uitgegroeid tot een Stichting, die vandaag 
zijn werkingsveld en zijn horizonten heeft verruimd 
en een sociaal, educatief en cultureel centrum is 
geworden met activiteiten in heel Italië en in andere 
Europese landen.
De ondernemingslust en de menslievendheid van de 
grondlegger Pietro Ferrero en van zijn opvolgers, 
die een hoeksteen vormen van de cultuur en de 
activiteiten van de Ferrero-groep vanaf het begin van ETHISCHE
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DOELSTELLINGEN EN ONTVANGERS 
De Ethische Code van Ferrero is een overeenkomst van 
waarden die de band tussen het bedrijf en zijn eigen 
werknemers evenals zijn belangrijkste externe partners 
aanhaalt. De Ethische Code van Ferrero, die van kracht 
is geworden op 1 januari 2010, is bedoeld om: 
• de richtlijnen vast te leggen voor de mensen die in 

en voor het bedrijf werken; 
• de fundamentele verbintenissen van het bedrijf vast 

te leggen ten aanzien van zijn werknemers en vice 
versa;  

• het standpunt van het bedrijf te bepalen ten aanzien 
van derden die een band hebben met het bedrijf. 

De Ethische Code is een gezamenlijk bezit van 
alle Ferrero-medewerkers: het is een instrument dat 

ten dienste staat van het personeel en is ontstaan 
uit waarden, zodat iedereen deze waarden kan 
genereren en uitdragen.
De Ethische Code van Ferrero is gebaseerd op het 
grondprincipe dat alle geldende wetten en voorschriften 
moeten worden nageleefd. Iedere Ferrero-medewerker 
moet dan ook - ongeacht waar hij werkt - niet alleen 
de geldende wetten en voorschriften, maar ook deze 
Ethische Code naleven. De Ethische Code moet ook 
worden nageleefd door consultants, leveranciers, 
klanten en iedereen die banden heeft met Ferrero. 
Van ieder van hen zal worden gevraagd dat ze zich 
hiertoe uitdrukkelijk verbinden.  Voor meer details over 
het toepassingsgebied en de ontvangers van deze 
Code: zie hoofdstuk “Procedure- en controleregels”.

17
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Chef: 
ieder afdelingshoofd. 

Werkplek, werkomgeving:
de fysieke plaats waar elke medewerker zijn 
activiteit uitoefent met zijn collega’s of waarnaar 
hij zich begeeft voor vergaderingen, gesprekken of 
verplaatsingen.  

Directie Human Resources: 
alle medewerkers bij Ferrero die zich in elk Bedrijf 
bezighouden met werving, personeelsbeheer en 
-ontwikkeling. 

Directie Juridische Aangelegenheden: 
alle medewerkers bij Ferrero die zich in elk Bedrijf 
bezighouden met problemen die verband houden 
met handelsrecht, concurrentie, merken en octrooien, 
industriële en commerciële overeenkomsten en 
juridische productreglementering.

Interne audit: 
de bedrijfsfunctie die de Bedrijven van de groep 
helpt bij het beoordelen en verbeteren van de 
activiteiten die verband houden met interne controle, 
het risicobeheer en bedrijfsgovernance.
 

DEFINITIES
Om de inhoud van de Ethische Code beter te 
begrijpen, vindt u hierna enkele definities van 
gebruikte termen. 
Medewerkers kunnen met vragen terecht bij de 
Directie Human Resources. 

Ferrero:
elk bedrijf van de Ferrero-groep, waar het ook 
werkzaam is. De verbintenissen die in het raam van 
deze Code worden aangegaan en die betrekking 
hebben op Ferrero, verwijzen naar de verplichtingen 
en verantwoordelijkheden van alle chefs en managers 
die in de groep werken. 

Bedrijf: 
alle mensen en goederen waaruit de Bedrijven van 
de groep bestaan.

Medewerker: 
iedereen die zijn activiteit voor of in het belang van 
Ferrero uitoefent. Hiertoe behoren ook de externe 
consultants die een voortdurende en dagelijkse band 
hebben met het bedrijf.

Directe meerdere: 
de rechtstreekse chef aan wie eenieder refereert bij 
de uitoefening van zijn dagelijkse activiteit en van 
wie hij zijn operationele instructies krijgt. 

21ETHISCHE
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mogelijke transparantie en een voortreffelijke 
kwaliteit. Onze loyaliteit ten aanzien van de 
consumenten en het ver trouwen dat ze elke dag 
via hun aankopen in ons stellen, staan centraal in 
de duurzame relatie die ons bindt. 

• Onze gedragingen in het bedrijf worden gekenmerkt 
door het wederzijdse vertrouwen tussen collega’s,

 de volledige toewijding en transparantie ten
 aanzien van de groep en van alle partijen waarmee 

wij dagelijks betrokken zijn.

RESPECT EN VERANTWOORDELIJKHEID 
• Wij steunen de bescherming van de menselijke 

waardigheid evenals de volledige en 
onvoorwaardelijke eerbied voor de mensenrechten, 

ongeacht waar de Bedrijven van de groep 
werkzaam zijn.  

• Wij verdedigen de afschaffing van kinder- en 
dwangarbeid binnen onze invloedssfeer en in 
heel de productieketen, met behulp van juridische 
instrumenten en via nauwe banden met de lokale 
gemeenschappen. 

• Op basis van onze naleving van het 
gelijkheidsprincipe stimuleren wij de persoonlijke 
en professionele ontplooiing van onze mensen. Zo 
dragen wij bij aan de ontwikkeling van de lokale 
gemeenschappen door een sterke band te creëren. 

•  Wij stellen alles in het werk om discriminatie in 
de contractuele betrekkingen in alle Bedrijven 
van de groep te vermijden en dat doen we al 

vanaf de werving. Het hoofddoel van onze 
tewerkstellingsstrategie is duurzame betrekkingen 
aan te knopen, die geïnspireerd zijn op principes 
van professionele ontplooiing en erkenning van 
verdienste. 

•  Wij waarborgen de vrijheid van vereniging en de 
daadwerkelijke uitoefening van het vakbondsrecht.

•  Gezondheidsbescherming en eerbied voor het 
leefmilieu staan in onze organisatie centraal.

 In onze gebouwen streven wij naar een duurzaam 
gebruik van water, grondstoffen, materialen 
en energie en gebruiken wij hernieuwbare 
energiebronnen. Wij streven naar de vermindering 
van onze impact op het leefmilieu in al zijn vormen, 
in het bijzonder door schadelijke uitstoot te 

verminderen, paal en perk te stellen aan verspilling 
en het afvalbeheer te verbeteren.

INTEGRITEIT EN SOBERHEID 
• Onze communicatie naar buiten toe, met name via 

reclame, verloopt met eerbied voor de menselijke 
waardigheid, gezin en kind, en in overeenstemming 
met onze ethische en morele principes. Het is 
gebaseerd op een gepast gebruik van onze 
producten en zet aan tot een gezonde levensstijl. 

• Onze sensibiliseringsactiviteit ten aanzien van 
internationale, nationale en lokale instellingen 
is gebaseerd op een stevige wetenschappelijke 
kennis en is steeds geïnspireerd op intellectuele 
en gedragsintegriteit evenals op transparantie.  

“Ferrero heeft een overvloed aan middelen in huis 
waardoor het in staat is moeilijkheden te overwinnen 
en tegelijkertijd zijn weg naar een stevige en 
groeiende toekomst voort te zetten. Deze middelen 
zijn afkomstig uit de kracht van zijn producten en 
de spirit die alle Medewerkers verenigt. (…) Heb 
vertrouwen en blijf sereen verder werken met de 
loyaliteit, het plichtsbesef en de betrokkenheid 
die de bedrijvigheid bij ons altijd al hebben 
gekenmerkt: deze bijzondere waarden hebben in 
het verleden bijgedragen tot ons succes en zullen 
voor onze toekomst doorslaggevende factoren zijn.” 

(Michele Ferrero, eindejaarsboodschap, december 
2008)

Ferrero’s geschiedenis is een familiegeschiedenis met 
principes en waarden waaruit wij dag in, dag uit 
inspiratie putten voor onze relatie met de consument. 
Onze bedrijfsprincipes leiden de groep sinds zijn 
oprichting in 1946 en de toepassing van deze 
principes evolueert samen met het bedrijf naarmate 
wij uitdagingen aannemen. 
Deze principes werden in 2004 voor het eerst 
gebundeld en in het bedrijf verspreid: nu volgt een 
geüpdatete versie. 
 
LOYALITEIT EN VERTROUWEN 
• Onze voortdurende aandacht voor de wensen 

van de consument ligt aan de basis van ons 
bedrijfsbeleid, dat is geïnspireerd op de grootst 25ETHISCHE
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PASSIE VOOR ONDERZOEK EN VERNIEUWING 
• Ons doel: unieke producten creëren met behulp van 

vernieuwende onderzoeks- en productieprocessen 
en met onze eigen technologieën.  

• Wij passen een gecombineerd kwaliteits- 
en traceerbaarheidssysteem toe, om de 
organoleptische en voedingskenmerken van onze 
grondstoffen te handhaven. 

• Cruciaal voor ons succes is de uiterst nauwgezette 
selectie van grondstoffen met een zeer hoge 
kwaliteit, waarmee wij ons bevoorraden. Hierbij 
houden wij ons volledig aan een strikte code met 
betrekking tot hun herkomst, oogst en verwerking. 

• In een wereldcontext waar de aandacht voor 
thema’s zoals voedselveiligheid, voeding 

en lichaamsbeweging groeit, richten wij 
onze onderzoeksstrategie en onze productie-
investeringen op het creëren van producten met 
een zeer hoge kwaliteit, qua voedingswaarde 
en proporties, met bijzondere aandacht voor 
de behoeften van kinderen en gezinnen, zodat 
ze in een evenwichtige voeding kunnen worden 
opgenomen.  

Wij vereenzelvigen ons met het motto: “Werken, 
creëren en geven”, dat Michele Ferrero van bij de 
aanvang van zijn activiteiten formuleerde en wenste. 
Het komt er op neer dat wij altijd al de voorkeur 
hebben gegeven aan de ethiek van het handelen en 
niet de praktijk van de schijn. 

Dezelfde filosofie inspireert tot op de dag van 
vandaag: 
 
• de Stichting Ferrero, die via sociale en culturele 

activiteiten tracht de banden met de Ferrero-
gepensioneerden te onderhouden en de banden 
met de lokale gemeenschappen waar wij werken 
te versterken; 

• de “Sociale Ferrero-ondernemingen”, die 
gebaseerd zijn op de investeringen en het gebruik 
van de middelen die eruit voortkomen, om de 
levensomstandigheden van de gemeenschappen 
van sommige ontwikkelingslanden te verbeteren, 
waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar 
kinderen; 

•  heel de Ferrero-Groep die zich dag in, dag uit 
bezighoudt met maatschappelijk verantwoorde 
acties, die van meet af aan een cruciaal deel 
uitmaakten van onze manier van zijn en werken.

Onze bedrijfsprincipes zijn conform de 
Verdragen van de Verenigde Naties (met 
name de Verdragen van het “Wereldpact” en 
dat inzake “De rechten van het kind”), met 
inbegrip van de relevante verdragen van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 

Deze bedrijfsprincipes vormen de basis van onze 
Ethische Code. 27ETHISCHE
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DE CONSUMENT STAAT CENTRAAL IN ONS DAGELIJKSE WERK 

Productkwaliteit
De kwaliteit en de voedselveiligheid van de Ferrero-producten zijn altijd al: 
• voortdurend gecontroleerd, geoptimaliseerd en worden continu vernieuwd dankzij aanzienlijke investeringen 

in Onderzoek & Ontwikkeling en in de continue verbetering van het industriële systeem.
 Omdat wij uiteindelijk uiterst tevreden consumenten willen, worden in heel de productieketen verbeteringen 

en vernieuwingen doorgevoerd: van grondstoffen en productieprocessen tot verpakkingen en distributie, tot 
het verkooppunt en de uiteindelijke consumptie; 

• gegarandeerd door een systeem van interne procedures, die voortdurend worden herzien en verbeterd, en 
gecertificeerd door onafhankelijke externe organismen.

 Tevens krijgen de Ferrero-medewerkers een passende opleiding Kwaliteits-, gezondheids- en 
Voedselveiligheidsprocedures.

 Bovendien wordt de naleving van deze procedures op de verschillende niveaus van de organisatiestructuur 
van het bedrijf gecontroleerd; 

• verkregen door de leveranciers van grondstoffen en verpakkingen zorgvuldig uit te kiezen. De controle 
gebeurt door een perfecte traceerbaarheid van de oorsprong van elke levering en door gebruikmaking van 
een logistiek netwerk die de beste omstandigheden voor de versheid van de producten garandeert. 

Informatie voor de consument 
Ferrero levert transparante, begrijpelijke en voor alle consumenten toegankelijke informatie en gaat een stapje 
verder dan het gewoon naleven van de specifieke wettelijke normen. 
Op de etiketten van onze producten staat eenvoudige en duidelijke informatie, om bij al onze consumenten 
vertrouwen en bewustmaking te garanderen. 

Reclame
Ferrero steunt het principe dat verantwoorde reclame de consument kan helpen passende keuzes te maken bij 
de aankoop en de consumptie van voedingsmiddelen. Verantwoorde reclame kan tevens de rol van voeding 
en lichaamsbeweging in een gezond en evenwichtig leven helpen te begrijpen. 
Ferrero vindt dat reclame het best kan worden geregeld door een doeltreffende zelfregulering die de consument 

beschermt tegen bedrieglijke of misleidende inhoud. 
Als internationale industriële groep past Ferrero het “Regelgevingskader voor verantwoorde reclame in de 
levensmiddelenindustrie” toe, dat is aangenomen door de Internationale Kamer van Koophandel, evenals 
zelfreguleringscodes die lokaal, nationaal of regionaal zijn ontwikkeld op basis van dit regelgevingskader. 
Voor Ferrero staat het als een paal boven water: ouders spelen een cruciale rol wanneer het erop aankomt 
kinderen een gezonde en evenwichtige levensstijl bij te brengen. Hoewel het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen reclame voor kinderen en hun eetgewoonten niet is bewezen, past Ferrero, daar waar nodig, 
zijn eigen specifieke regels voor levensmiddelenreclame voor kinderen jonger dan 12 toe. 

Dialoog
Ferrero beschikt over georganiseerde en gestructureerde procedures om de vragen van alle consumenten die 
contact opnemen met het Bedrijf, te beantwoorden en reikt consumenten de middelen en methodes aan om 
deze service gemakkelijk te bereiken. 
Wij verbinden ons er toe consumenten uitvoerig en onmiddellijk antwoord te geven, ze onze volle aandacht 
te schenken en toegewijd en beleefd te bejegenen. 31ETHISCHE
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de organisatie; 
• het promoten van de veiligheid en de gezondheid 

op het werk, ook via acties waaraan de 
medewerkers actief deelnemen.  

De medewerkers worden er voortdurend aan 
herinnerd dat ze de normen en procedures 
moeten naleven om hun veiligheid en die van 
hun collega’s te beschermen, dat ze persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten dragen en dat 
ze abnormale toestanden waarmee ze worden 
geconfronteerd onmiddellijk aan hun meerderen 
moeten melden. 

Een positieve werkomgeving 
Ferrero neemt zich voor een positieve werkomgeving 
te hebben en behouden die de bescherming 
van de persoonlijke vrijheid, waardigheid en 
rechten beoogt, en de principes van het fatsoen 
in de intermenselijke betrekkingen steunt en alle 
medewerkers in staat stelt hun beroepsactiviteit zo 
goed mogelijk uit te oefenen. Tewerkstelling van 
familieleden en partners van werknemers worden 
bij de selectieprocedures van de groep van Ferrero, 
met dien verstande dat hiërarchische of functionele 
ondergeschiktheid tussen medewerkers familie van 
elkaar zijn of een liefdesrelatie hebben, uitgesloten. 
Verder is iedere medewerker er in het bijzonder 
toe verplicht Human Resources vertrouwelijk op de 

hoogte te brengen van het bestaan of het ontstaan 
van een belangenconflict waarin hij/zij een 
betrokken partij is. 

Discriminatie, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag 
Wij garanderen al onze medewerkers gelijke kansen 
op alle niveaus. Wij zijn tegen alle vormen van 
discriminatie of pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag. Wij promoveren en belonen ons personeel 
uitsluitend op basis van hun beroepsresultaten en 
werkprestaties. Wij werken een bedrijfsklimaat in 
de hand dat verdraagzaamheid en respect voor de 
menselijke waardigheid beoogt. 
Het is dus niet toegelaten om: 

• gedragingen aan te nemen die voor collega’s 
of medewerkers een intimiderend of offensief 
klimaat kunnen scheppen; 

• gedragingen aan te nemen die de 
gevoeligheid van anderen kunnen krenken, 
inclusief seksuele gedragingen (zoals 
ongewenste lichamelijke contacten, seksueel 
getinte gebaren en uitlatingen, evenals het 
laten circuleren van onfatsoenlijke beelden); 

• vergeldingsacties te stellen tegen een werknemer 
die zich te goeder trouw verzet tegen of die 
eventuele gevallen van discriminatie, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag of beledigingen 
waarvan hijzelf of anderen het slachtoffer zijn, 
aan het licht brengt. 

HET PERSONEEL IS ONS KOSTBAARSTE BEZIT

1. Het personeel bij Ferrero 

Een veilige werkomgeving 
Ferrero verbindt zich er toe een veiligheidscultuur te 
verspreiden en te versterken die al zijn medewerkers 
bewust maakt van de risico’s en die verantwoorde 
gedragingen in de hand werkt.
Ferrero legt er zich voortdurend op toe - met name via 
preventieacties - om de gezondheid en de veiligheid 
van zijn werknemers te beschermen en geschikte 
referentienormen te definiëren en toe te passen. In 
ieder geval verbindt Ferrero zich er toe de plaatselijke 
van kracht zijnde voorschriften inzake veiligheid en 

gezondheid op de werkplek in acht te nemen. 
Met dit doel voor ogen implementeren wij technische 
en organisatieprocedures zoals: 

• de invoering van een geïntegreerd risico- en 
veiligheidsbeheerssysteem;

• een voortdurende analyse van de risico’s en de 
kritieke aard van de te beschermen processen 
en mensen; 

• het gebruiken van de beste technologieën, vanaf 
het ontwerp van de werkplekken; 

• het controleren en verbeteren van de 
werkmethodes;

• het vastleggen en ontwikkelen van opleidingen en 
communicatieacties bedoeld voor alle niveaus van 35ETHISCHE
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Promotie en arbeidsbescherming 
Wij verbinden ons er toe strategieën aan te 
wenden die de groei en de rentabiliteit van het 
bedrijf combineren met arbeidsbescherming 
en arbeidsontwikkeling - zowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks - en die kwaliteitswerk in de hand te 
werken, op een manier die compatibel is met de 
externe economische conjunctuur. 

Onderhandeling en 
werknemersvertegenwoordiging 
Onze beslissingen en houding ten aanzien van onze 
medewerkers zijn geïnspireerd op de strikte naleving 
van de normen en collectieve overeenkomsten 
(wanneer door de wetgeving ter zake voorzien), met 

respect voor en in samenspraak met de vrij verkozen 
vakbondsafgevaardigden en in een constructieve 
geest van industriële betrekkingen. 

Selectie en werving bij Ferrero 
Het selectieproces verloopt met respect voor de 
gelijke kansen en voor de kandidaat. Dit wordt 
uitdrukkelijk en op een gestructureerde manier aan 
de kandidaat uitgelegd.
Wij verstrekken de kandidaat correcte en uitvoerige 
informatie over de organisatie en de betrekking 
waarvoor hij zal worden beoordeeld.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij alle 
nuttige informatie verschaft, zodat het selectieproces 
doeltreffend en efficiënt kan verlopen. 

Wij verbinden ons er toe alles in het werk te stellen 
om de integratie van de nieuwe werknemer in 
een samenwerkingsomgeving die professionele 
ontplooiing in de hand werkt te vergemakkelijken.

Opleiding en ontwikkeling 
Wij verbinden ons er toe onze medewerkers de 
instrumenten aan te reiken en de kans te geven om 
bijkomende opleidingen te volgen die ze nodig 
hebben om hun activiteiten uit te oefenen. 
Wij organiseren en leiden doeltreffende 
opleidingsprogramma’s en zorgen ervoor dat al onze 
medewerkers er aan kunnen deelnemen, afhankelijk 
van de opportuniteiten en na een nauwgezette 
analyse van hun potentieel en behoeften. 

Van de medewerkers wordt verwacht dat ze aan 
deze verbintenis bijdragen, door actief deel te nemen 
aan de opleidingen en door hun verworven kennis te 
delen en toe te passen. 
Wij waarderen eenieders bijdrage door gelijke 
ontplooiingskansen te garanderen afhankelijk 
van de beoordeling van de resultaten en door 
verantwoordelijkheden toe te kennen die coherent 
zijn met eenieders rol en parcours, evenals door de 
verworven vaardigheden te belonen. 
De medewerkers worden uitgebreid beoordeeld. Bij 
deze beoordeling zijn de chefs, Human Resources 
en, zo mogelijk, de mensen betrokken die met 
de medewerker in kwestie hebben gewerkt. De 
beoordeling geschiedt via een rechtvaardig en 

transparant systeem dat de medewerkers die worden beoordeeld kennen. De medewerkers verbinden zich er 
toe tijdens het beoordelingsproces een participerende en constructieve houding aan te nemen. 

Geheimhouding
Bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteit verzamelen wij een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens 
en informatie (vb. over de werknemers, medewerkers, klanten, leveranciers,…). Wij verbinden ons er toe deze 
vertrouwelijk te verwerken overeenkomstig de wetten inzake geheimhouding die gelden in de rechtsgebieden 
waar wij werken. Medewerkers: 
• mogen alleen gegevens verzamelen, als zij daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen; 
• moeten bij het verzamelen en het bewaren van persoonsgegevens de grootste zorgvuldigheid aan de dag 

leggen en nagaan of de betrokkene hiertoe op voorhand toestemming heeft gegeven; 
• mogen de persoonsgegevens op geen enkele manier meedelen of bekendmaken aan onbevoegde derden. 
De veiligheid bij de selectie, het bepalen en het toepassen van de procedures (zelfs gecomputeriseerde) die 
worden gebruikt om de persoonsgegevens te verwerken en de informatie om de rechten, basisvrijheid en 
waardigheid van de betrokkene te beschermen, komen bij ons steeds op de eerste plaats.
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2. Gedragsnormen in het bedrijf 

Bescherming van de activa 
Elke werknemer moet zich ernstig toeleggen op het 
beschermen van de bezittingen van het bedrijf, via 
correct en verantwoord gedrag overeenkomstig de 
operationele procedures die zijn voorzien voor het 
gebruik ervan en die het gebruik ervan duidelijk 
documenteren. Iedere medewerker moet:
• de aan hem/haar toevertrouwde bezittingen met 

zorg gebruiken; 
• verkeerd gebruik van de bezittingen van het bedrijf 

dat de belangen van het bedrijf kan schaden 
vermijden. 

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de 

bescherming van de bezittingen die hem zijn 
toevertrouwd en moet de bevoegde afdelingen 
onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele 
bedreigingen of situaties die Ferrero schade kunnen 
berokkenen. 

Correct gebruik van de telecommunicatiesystemen 
De telefoon-, e-mailtoegangs-, internet- en 
intranetsystemen zijn eigendom van het Bedrijf. Het 
doel van deze systemen is de arbeidsprestaties te 
verbeteren. Onze medewerkers mogen daarom niet 
vergeten dat: 
• telefoon, e-mail en internet in het Bedrijf uitsluitend 

voor legitieme beroepsdoeleinden mogen worden 
gebruikt. Overeenkomstig het lokale beleid mag 

internet occasioneel voor persoonlijke doeleinden 
buiten de werkuren worden gebruikt. 

•  alle bedrijfsinformatie die in het informaticasysteem 
is opgeslagen eigendom is van het Bedrijf. 

• elke medewerker verantwoordelijk is voor de
 geheimhouding van alle wachtwoorden en
 ID-codes, om te voorkomen dat iemand 

zich onrechtmatig toegang verschaft tot de 
bedrijfsgegevens en -informatie.

• op de bedrijfscomputers alleen software mag 
worden gebruikt, die het Bedrijf heeft aangekocht 
om zijn activiteit uit te oefenen.  

•  software reproduceren of dupliceren streng 
verboden is: iedere medewerker die opzettelijk of 
onopzettelijk software kopieert, stelt het Bedrijf en 

zichzelf bloot aan ernstige sancties. 
Medewerkers: 
• moeten zich daarom nauwgezet houden aan de 

veiligheidsvoorschriften van het Bedrijf, om de IT-
systemen te beschermen en de goede werking 
ervan niet in het gedrang te brengen; 

• mogen geen agressieve of beledigende e-mails 
versturen, geen vulgaire taal hanteren in de 
schriftelijke communicatie en evenmin aan de 
telefoon, geen ongepast commentaar uiten die 
de gesprekspartner kan beledigen en/of het 
imago van het bedrijf kan schaden;

• mogen geen e-mails die verplichtingen voor het 
bedrijf bevatten naar derden versturen, zonder het 
recht ertoe te hebben;

• dienen zorg te dragen voor de aan hen 
toevertrouwde elektronische handapparaten en ze 
niet aan derden overhandigen.

Geheimhouding en bescherming van 
gevoelige gegevens 
Iedereen kan bij de uitoefening van zijn functie in 
de Ferrero-organisatie - rechtstreeks of onrechtstreeks 
- in het bezit komen van vertrouwelijke informatie 
over het Bedrijf, zijn knowhow, zijn activiteiten, zijn 
producten, zoals zijn strategieën, R&D-activiteiten, 
industriële processen en -data, technische gegevens, 
productie-, commerciële en marketinggegevens; 
reclame- of verkoopacties of reclamecampagnes; 
financiële exploitatieresultaten; verrichtingen van het 

Bedrijf of informatie over de lonen en het personeel. 
De door Ferrero ontwikkelde kennis is een bezit 
van onschatbare waarde dat elke medewerker 
moet beschermen. Bij oneigenlijke verspreiding van 
deze informatie kan zowel het bezit als het imago 
van Ferrero schade lijden. Deze informatie is een 
strategische bestanddeel van het bezit van het 
bedrijf en dient als zodanig te worden beschermd 
en zorgvuldig beheerd, in overeenstemming met zijn 
belangrijkheid. Hierdoor moet iedere medewerker: 
• zich te allen tijde onthouden van het naar 

buiten brengen van informatie over Ferrero 
die niet openbaar is, zowel tijdens als na de 
beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst; 

• steeds de nodige voorzorgen nemen om de 39
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verspreiding van vertrouwelijke informatie te 
voorkomen: dit betekent ook deze informatie niet 
open en bloot laten slingeren op zijn bureau, in zijn 
werkruimte of naast het kopieertoestel (waar iedereen 
ze kan inkijken en onrechtmatig ontvreemden) en 
ervoor zorgen dat alle documentatie en ander 
gevoelig materiaal (bijv. experimentele producten, 
mockups, gegevens op vaste en mobiele 
schrijfborden) na een werkvergadering worden 
weggenomen of, zo nodig, vernietigd; 

• gevoelige informatie achter slot en grendel en/of in 
behoorlijk beveiligde computerbestanden bewaren;

• zijn PC en andere gegevensdragers (elektronische 
handapparaten, USB-sticks, Cd’s, enz.) niet 
onbeheerd achterlaten en ze achter slot en grendel 

bewaren in een kast of lade;
•  bij het verlaten van zijn werkplek de toegangen 

ervan met een sleutel afsluiten (einde werkdag, 
middagmaal, vergadering);

• vertrouwelijke onderwerpen uiterst discreet 
behandelen, vooral in het openbaar of op de 
werkplek, in het bijzijn van onbevoegd personeel 
dat geen toegang heeft tot deze informatie; 

• aan mensen buiten het bedrijf die gevoelige 
bedrijfsinformatie krijgen, vragen om het 
vertrouwelijke karakter ervan te respecteren. 

Aandacht voor de inhoud van externe communicatie 
Ferrero erkent de cruciale rol die een duidelijke en 
doeltreffende communicatie speelt in interne en 

externe betrekkingen. Medewerkers die op welk 
niveau dan ook gevoelige informatie over Ferrero of 
sommige specifieke sectoren openbaar willen maken, 
in de vorm van speeches, deelname aan congressen, 
publicaties of enige andere vorm van voorstelling aan 
het publiek, dienen hiervoor van te voren toestemming 
te krijgen van de afdeling Institutional Affairs, PR and 
Corporate Communication. Ook dient de betreffende 
Directie Human Resources ingelicht te worden. Vooral 
de communicatie met de media is zeer belangrijk 
voor de instandhouding van het bedrijfsimago. Alle 
informatie over de groep en diens activiteiten moet 
daarom eerst op gecoördineerde wijze worden 
verschaft en op inhoud worden gecontroleerd door 
de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de 

communicatie met de media. Andere medewerkers 
mogen geen informatie verstrekken aan de 
vertegenwoordigers van de media en mogen met 
laatstgenoemden evenmin contacten onderhouden 
die de verspreiding van vertrouwelijke of in iedere 
geval niet gepubliceerde bedrijfsinformatie beogen. 
Iedere vraag die ze krijgen om dit te doen, moeten 
ze aan de relevante afdeling van het bedrijf melden.

Geschenken, giften in geld en andere voordelen 
Geschenken en giften in geld met een waarde 
die de redelijke grenzen overschrijdt of die niet 
in overeenkomst zijn met normale professionele 
betrekkingen, kunnen een arbeidsverhouding - die vrij 
moet zijn van de verplichting om dankbaarheid te 

tonen - beïnvloeden en verstoren. Bijgevolg verbiedt 
Ferrero zijn medewerkers (en hun gezinsleden) om 
voor zichzelf of anderen voordelen of gunsten te 
aanvaarden of te vragen, die worden aangeboden 
door personen met wie ze arbeidsbetrekkingen 
onderhouden en die een neutraal oordeel in de weg 
zouden kunnen staan of op zijn minst het vermoeden 
zouden kunnen wekken dat er geen neutraal oordeel 
is. Als voordelen worden beschouwd: geld, tastbare 
goederen (vb. reizen, horloges, juwelen, fijne wijn, 
lederwaren, waardevolle voorwerpen, kleren, gsm’s, 
hightech-uitrustingen, …) maar ook diensten en 
kortingen op de aankoop van goederen of diensten. 
Kleine geschenken zoals bloemen, gadgets, boeken, 
snoep, enz. mogen wel worden aanvaard, aangezien 

ze worden beschouwd als een gewone zakelijke 
gunst. Eventuele lunch- of dineruitnodigingen van 
leveranciers of zakenpartners mogen nooit afbreuk 
doen aan correcte professionele betrekkingen.
Privé en werk moeten steeds gescheiden blijven. 
Punten van luchtvaartmaatschappijen en hotelketens 
die tijdens beroepsreizen zijn bijeengespaard 
mogen ook privé worden gebruikt. Het is echter niet 
toegelaten om maatschappijen, vluchten of andere 
reserveringen te vragen of te wijzigen, gewoon om 
punten of kilometers te vergaren, vooral wanneer dit 
extra kosten voor Ferrero met zich meebrengt. 
Alle reserveringen moeten absoluut conform de 
algemene regels van het reisbeleid van het bedrijf 
zijn en worden gemaakt in overeenstemming met de 41ETHISCHE
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algemene soberheids- en zelfdisciplinebeginselen. Het gebruik van de creditcards van het bedrijf moet worden 
beperkt tot uitgaven voor rekening van en in het belang van het Bedrijf.
Ferrero-medewerkers mogen daarenboven geen voordelen toekennen of voorwerpen schenken aan derden, 
die de grenzen van de gewone zakelijke gunst overschrijden (zoals hiervoor beschreven) en die bijgevolg door 
de ontvanger zouden kunnen worden gezien als pogingen om zijn beslissingen en zijn gedrag te beïnvloeden. 

Organisatie van het werk: taken, werktijden en shifts 
Ferrero plant al zijn activiteiten op zodanige wijze dat elke werknemer - met gelijkheid van kansen - de meest 
geschikte rol krijgt toebedeeld. Zo maximaliseert Ferrero de doeltreffendheid van de organisatie.
Hiertoe wordt het systeem van de organisatieverantwoordelijkheden, competenties en functies die door de 
personeelsleden worden vervuld, voortdurend aangepast aan de huidige situatie. Van de medewerkers wordt 
verwacht dat ze de verantwoordelijkheid opnemen voor de hen toevertrouwde taken en een samenwerkende 
houding aannemen gedurende de volledige periode dat ze voor het bedrijf werken. Bij het vastleggen en het 
beheer van de werktijden en de shifts verzoenen wij, voor zover mogelijk, de arbeidseisen en de vrije tijd en 
levenskwaliteit van de medewerkers. Elke medewerker dient zich echter te houden aan de werktijden en de 

shifts die hem worden toegekend en dient afwezigheden zo spoedig mogelijk te melden.
Wij proberen de competenties van onze mensen te vrijwaren door, zo nodig, opleidingen en/of een 
rekwalificatie te voorzien, mocht het zo zijn dat het werk moet worden gereorganiseerd. 

Alcohol en drugs 
Alle Ferrero-medewerkers dragen persoonlijk bij aan het bevorderen en het in stand houden van een klimaat 
van wederzijds respect in de werkomgeving. Speciale aandacht dient uit te gaan naar de eigen veiligheid 
en die van de werkcollega’s. Zo mogen medewerkers absoluut: 
• niet in het bezit zijn van drugs, alcohol of andere stoffen met vergelijkbare effecten, deze gebruiken, 

aanbieden of dealen tijdens de werktijden en op de werkplek; 
•  geen alcohol drinken of verdovende middelen innemen voor ze beginnen te werken; 
•  niet roken op de werkplek, zelfs niet op de plaatsen waar de nationale wetgeving het niet verbiedt. 
Het met mate drinken van lichtalcoholische dranken op de werkplek is uitsluitend toegelaten tijdens feesten 
of officiële aangelegenheden (vb. de kerstborrel) en in ieder geval met inachtneming van de plaatselijke 
voorschriften. 43
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• de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; 
• de vermindering van de waterbevoorrading, onder 

andere door besparingsoplossingen;
• de vermindering van elke vorm van verspilling van 

de energiebronnen en de voorkeur geven aan 
preventie en terugwinning

• de ontwikkeling van in de lokale gemeenschap 
geïntegreerde initiatieven die zeer belangrijke 
synergieën in de energie- en milieusector, en 
positieve betrekkingen met de lokale instellingen 
beogen; 

• de optimalisering van de processen van de 
leveringsketen door het aantal afgelegde km te 
verlagen en vervoermiddelen met een kleinere 
impact op het milieu te gebruiken;

• de deelname aan onderzoeks- en technologische 
vernieuwingsprojecten in samenwerking met 
universiteiten, onderzoeksinstituten en de 
privébedrijven om experimentele installaties op te 
zetten waarmee de meest belovende technologische 
oplossingen kunnen worden gevonden.  

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en 
verpakkingen zijn wij op zoek naar maximale 
bescherming van het leefmilieu. Ferrero steunt vooral 
milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen en houdt 
daarbij rekening met heel de levenscyclus van de 
verpakking (van grondstof tot het einde van de 
cyclus, nl. de recyclage en/of het hergebruik en/
of de energieterugwinning) en met de impact die 
deze kan hebben op het voedingsmiddel, door de 

houdbaarheid te optimaliseren en verspilling zo veel 
mogelijk te beperken. 
Wij verbinden ons er toe de impact van de 
verpakking op het leefmilieu te beperken, door in de 
ontwikkelings- en ontwerpfasen van de verpakking 
een strategie aan te nemen die de optimalisering van 
de belangrijkste variabelen beoogt, die het profiel 
van ecologisch duurzame materialen beïnvloeden:
Verwijdering: vermindering van het aantal 
verpakkingselementen;
Vermindering: reductie van het gebruik van 
materialen, door een kleiner gramsgewicht, 
de reductie van overdadige emballage en de 
optimalisering van het design;
Recycleerbaarheid: gebruik van gerecycleerde en 

na levensduur herbruikbare materialen, wanneer dat 
om technische en kwalitatieve redenen mogelijk is;
Hergebruik: ontwikkeling en implementatie van 
verpakkingsoplossingen die kunnen worden 
bestemd voor ander functioneel gebruik of die als 
dusdanig weer in de productiecyclus kunnen worden 
opgenomen.
Hernieuwing: gebruik van materialen verkregen uit 
hernieuwbare bronnen (maar niet uit de voedselketen).

Wij waken over de voortdurende verbetering van 
de resultaten van het milieubeleid doorheen de hele 
keten van de bevoorradingen: van de productie en de 
aankoop van grondstoffen tot de productieprocessen, 
verpakking, distributie en tot slot consumptie.

INSPELEN OP DE HUIDIGE BEHOEFTEN ZONDER 
DE MOGELIJKHEDEN VAN DE TOEKOMSTIGE 
GENERATIES OM IN HUN EIGEN BEHOEFTEN TE 
VOORZIEN, IN GEVAAR TE BRENGEN.

Ons milieubeleid 
Ferrero levert voortdurend inspanningen om de 
prestaties van zijn activiteiten op het gebied 
van energiedoeltreffendheid en milieu-impact te 
verbeteren en besteedt tegelijk de nodige aandacht 
aan de eisen inzake de veiligheid en de kwaliteit 
van zijn producten. Onze aandacht komt tot 
uiting in de oprichting van een specifieke afdeling 
“Milieuduurzaamheid van de producten” en in de 
opstelling van een plan voor duurzame ontwikkeling 

met zeven strategische gebieden die de gehele 
waardeketen van het product omvatten.
De inspanningen die wij leveren om onze 
medewerkers te sensibiliseren voor de maximale 
doeltreffendheid van de productieprocessen en de 
kenmerken van de installaties zelf streven steeds de 
beste normen inzake energiedoeltreffendheid na. 
De betrokkenheid van de Ferrero-groep komt tot uiting 
in de implementatie van volgende maatregelen: 
• de vermindering van het energieverbruik evenals 

het rationeel en almaar doeltreffender gebruik van 
energie; 

• de vermindering van het waterverbruik, evenals 
de toepassing van besparingstechnieken in alle 
productiesites;
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Onze medewerkers krijgen aangepaste informatie en een aangepaste opleiding zodat ze allen maximaal 
betrokken zijn bij de toepassing van de bedrijfsprocedures. 
Van alle medewerkers wordt in het bijzonder gevraagd dat ze:
• de energiebronnen correct gebruiken en verspilling vermijden, via eenvoudige dagelijkse gebaren zoals 

het licht uitdoen en elektrische toestellen uitschakelen wanneer ze de werkplek verlaten, nakijken of de 
waterkranen wel goed dicht zijn en documenten alleen uitprinten als dit strikt noodzakelijk is; 

• afval selectief sorteren zodat het correct kan worden verwerkt en herwonnen.

Aangenomen instrumenten en strategieën 
De Ferrero-strategie is gebaseerd op een reeks investeringen en activiteiten die beantwoorden aan de 
beginselen van duurzame ontwikkeling. 
Wij verbinden ons er inzonderheid toe:  
• acties en projecten uit te voeren om de energie-efficiëntie van onze productieprocessen te verhogen;
• zelf energie te produceren, die waar mogelijk uitsluitend afkomstig is van zeer efficiënte WKK-installaties of 

uit hernieuwbare bronnen

• een deel van de investeringen te gebruiken om zelf energie te produceren die afkomstig is uit hernieuwbare 
bronnen;  

• milieubeheerssystemen te implementeren die gecertificeerd zijn volgens de internationale ISO 14001-norm 
voor de voortdurende verbetering van de milieuprestaties en -organisatie binnen het Bedrijf; 

• het toezicht en de controle op de evolutie van de bedrijfsacties in termen van impact op het milieu te 
garanderen en uit te voeren; 

• activiteiten op te zetten om de medewerkers voor het leefmilieu te sensibiliseren en ze op te leiden zodat 
iedereen in het bedrijf van de initiatieven op de hoogte is en de competentie en het professionalisme van 
de werknemers zal toenemen.
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versterken heeft de Groep een gemeenschappelijk plan opgesteld met de interne en externe operatoren 
van de productieketen en promoot Ferrero onder andere zijn betrokkenheid ten voordele van de goede 
landbouwpraktijken die als volgt worden gedefinieerd: “de toepassing van de beschikbare kennis voor het 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen op milieuvriendelijke wijze voor de productie van gezonde en veilige 
levensmiddelen en van niet voor de voeding bestemde landbouwproducten, met respect voor de mens, om 
economische productiviteit en sociale stabiliteit te garanderen”.
In verband hiermee heeft Ferrero verschillende doelstellingen wat betreft de bevoorrading van de fundamentele 
grondstoffen:
•  Bevoorrading van 100% duurzame cacao
•  Bevoorrading van palmolie voor voedingsdoeleinden met duurzaamheidscertificaat voor 100% van de 

behoeften 
•  Aankoop van scharreleieren
•  Traceerbaarheid van 100% van de gebruikte hazelnoten
•  Bevoorrading van alleen koffie met duurzaamheidscertificaat

Betrekkingen met producenten en leveranciers 
Ferrero sluit met de leveranciers van strategische grondstoffen een commercieel partnership dat is gebaseerd 
op dialoog, transparantie en respect, en probeert zo betrekkingen aan te knopen die zijn gebaseerd op 
wederzijdse eerlijkheid. 
Ferrero vraagt met andere woorden  
• dat aan de arbeidsomstandigheden en lonen overeenkomstig de internationale voorschriften wordt voldaan; 
•  ondersteunt handelsmechanismen, zoals langetermijnovereenkomsten, die bijdragen aan een stabieler inkomen; 
• levert, zo nodig en/of mogelijk via projecten gericht op de duurzaamheid van de voedingsmiddelenketen, 

een opleiding en bijstand om een betere kwaliteit van de landbouwproducten te garanderen; 
•  werkt een transparant prijzenbeleid in de hand dat een referentiepunt vormt voor de prijzen van de 

grondstoffen, 
•  voorziet kwaliteitspremies en/of certificering, die de landbouwers er moeten toe aanzetten hoge 

kwaliteitsnormen te behalen en te handhaven 
•  ondersteunt een economisch leefbaar, sociaal aanvaardbaar en milieuvriendelijk landbouwproductiesysteem 

en moedigt de goede landbouw- en sociale praktijken aan.

EEN VOORTREFFELIJKE KWALITEIT ALTIJD 
OP DE EERSTE PLAATS 

De bevoorrading 
Alle grondstoffen om de Ferrero-specialiteiten te 
produceren moeten voldoen aan een reeks specifieke 
versheids-, kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden. 
Een gespecialiseerde interne afdeling houdt zich 
bezig met de bevoorrading en werkt samen met 
de leveranciers en producenten die streng worden 
geselecteerd volgens de algemene principes 
beschreven in het hoofdstuk “Leveranciers”. 
Ferrero opteert daar waar mogelijk voor de 
rechtstreekse bevoorrading van de strategische 
grondstoffen. Zo is het er immers zeker van dat de 

producenten en/of leveranciers goed begrijpen 
welke kwaliteits- en veiligheidseisen Ferrero stelt en 
kan het een rechtstreekse en objectieve beoordeling 
verrichten. 
De aankoopprocedure is gebaseerd op volgende 
criteria: 
• strenge selectie van de leveranciers op basis van 

hun specifieke competenties; 
• toezicht op de gehele voedingsmiddelenketen met 

inspecties en controle van de systemen van eerste 
verwerking;  

• analyse van de conformiteit van de grondstoffen die 
op de productiesites worden geleverd, vooraleer 
ze in de productiecyclus worden gebracht.  

Om zijn relatie met de grondstofleveranciers te 53ETHISCHE
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LOYALITEIT EN COHERENTIE IN ALLES WAT WE DOEN 

1. Klanten 

De eindconsument een vers product met een 
voortreffelijke kwaliteit leveren is onze taak.
Onze klanten zijn onze partners om ervoor te 
zorgen dat de consument steeds van een passend 
serviceniveau geniet.  

Onpartijdigheid 
Ferrero onderhoudt een transparante en eerlijke 
relatie met al zijn klanten, zodat het geen oneerlijk 
concurrentievoordeel geeft ten opzichte van een 
concurrent. 

Wij hanteren verschillende beleidsvormen afhankelijk 
van het formaat, het type, het kanaal of de 
businessstrategie van de klant, om de eindconsument 
zo goed mogelijk te dienen en nooit discriminerende 
praktijken toe te passen. 
Daarom: 
• bieden wij onze concurrerende klanten in een 

gegeven verkoopkanaal dezelfde opportuniteiten 
in termen van handelsbetrekkingen. 

• verbreken wij de relatie met een klant niet op basis 
van algemene informatie of afspraken met andere 
klanten; 

• sluiten wij geen akkoorden waardoor de klant 
geen producten bij concurrenten van Ferrero kan 
kopen. 

Overeenkomsten en communicatie 
De overeenkomsten tussen Ferrero en zijn klanten zijn 
volledig - zodat geen enkel element dat van belang is 
voor de beslissing van de klant over het hoofd wordt 
gezien - en worden in een duidelijke en gemakkelijk 
te begrijpen taal opgesteld.  

Kwaliteitscontrole en klanttevredenheid 
Ferrero verbindt zich er toe producten te garanderen 
die aan zeer hoge kwaliteits- en servicenormen 
voldoen op basis van vooraf vastgelegde superieure 
niveaus, en de waargenomen kwaliteit periodiek te 
monitoren.  

2. Leveranciers

Keuze van de leveranciers 
De leveranciers worden gekozen en de goederen en 
diensten (inclusief financiële en consultingservices) 
worden aangekocht op een onpartijdige en 
onafhankelijke wijze door de daartoe bevoegde 
diensten van het bedrijf volgens de objectieve 
integriteits-, kwaliteits-, doeltreffendheids- en 
rendabilteitsvoorwaarden. Bovendien wordt 
bij iedere levering gezorgd voor voldoende 
concurrentie (bv. door bij de selectie verschillende 
bedrijven in aanmerking te nemen). 
Bij de keuze van consultingservices of 
gespecialiseerde leveringen zal rekening worden 

gehouden met de bestaande vertrouwensrelatie met 
de leverancier. 
De door het Bedrijf opgestelde lijsten met leveranciers 
mogen nooit een reden zijn om nieuwe leveranciers 
die er niet op staan, uit te sluiten, als deze bedrijven 
voldoen aan de nodige voorwaarden om aan de 
verwachtingen van Ferrero te beantwoorden.
Wij vragen onze leveranciers: 
• de arbeidswetten en -reglementeringen 

overeenkomstig de internationale normen in 
acht te nemen; 

• zich tegenover hun personeel niet discriminerend 
op te stellen op grond van ras, nationaliteit, 
geslacht en godsdienst; 

• bij de uitoefening van hun activiteit geen gebruik 

te maken van kinder- of dwangarbeid;  
• de Ethische Code aandachtig door te lezen en 

na te leven. 
Wij gaan niet in zee met leveranciers die deze 
voorwaarden niet aanvaarden en wij behouden 
ons contractueel het recht voor om alle nodige 
maatregelen te treffen (inclusief de ontbinding van de 
overeenkomst), mocht het zo zijn dat de leverancier 
zich bij de uitoefening van zijn activiteiten in naam 
van en/of voor rekening van Ferrero niet houdt aan 
de wettelijke of contractuele voorwaarden of de 
voorwaarden in de Ethische Code. 
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Integriteit en onafhankelijkheid in de betrekkingen 
De betrekkingen met de leveranciers worden geregeld door bedrijfsprocedures en zijn onderworpen aan een 
voortdurende follow-up. Het bepalen van de voorwaarden in een overeenkomst met een leverancier moet steeds 
gebaseerd zijn op uitermate duidelijke betrekkingen, waarbij iedere vorm van wederzijdse afhankelijkheid 
wordt vermeden. Om maximale transparantie en doeltreffendheid te garanderen, voorziet Ferrero bovendien: 
• toezicht op de kapitaalstructuren van zijn leveranciers; 
• de periodieke rotatie van zijn aankopers, daar waar dit in de praktijk raadzaam is en in ieder geval met 

respect voor hun competenties en professionalisme; 
• de scheiding van de rollen tussen de chef die de levering vraagt en de chef die de onderhandelingen over 

de overeenkomst voert; 
• de mogelijkheid om de gemaakte keuzes stap voor stap te reconstrueren. 
Medewerkers die bij het aankoopproces betrokken zijn:
• mogen geen persoonlijke verplichtingen hebben ten aanzien van de leveranciers: eventuele persoonlijke 

betrekkingen die ze met leveranciers hebben, dienen ze aan hun directe meerdere te melden, voor er met 
de onderhandelingen wordt gestart;

• moeten elke poging om de normale zakelijke betrekkingen te veranderen onmiddellijk aan hun directe 
meerdere melden; 

• moeten voor de selectie en het beheer van de betrekkingen met de leveranciers de interne procedures in 
acht nemen, waarbij ze een oprechte en open dialoog voeren overeenkomstig de goede handelspraktijken, 
zonder leveranciers die aan de vereiste voorwaarden voldoen de mogelijkheid te ontnemen om mee te 
dingen om een contract binnen te halen; 

• hanteren bij de selectie uitsluitend objectieve beoordelingscriteria volgens vastgelegde en transparante 
modaliteiten; 

• doen moeite om de medewerking van leveranciers en externe medewerkers te verkrijgen, teneinde voortdurend 
in te spelen op de legitieme eisen van de klanten en de consumenten op het gebied van kwaliteit, kosten en 
leveringstermijnen. 

Ferrero betaalt aan zijn leveranciers een vergoeding die absoluut evenredig is met de in de overeenkomst 
vermelde prestatie. Deze vergoeding mag in geen geval worden uitbetaald aan iemand anders dan de 
contractuele tegenpartij, uitgezonderd in gevallen van overdracht van vorderingen.

3. Belangenconflict 

Ferrero erkent en eerbiedigt het recht van alle medewerkers om beleggingen of zaken te doen buiten de 
werksfeer, op voorwaarde dat het gaat om wettelijke activiteiten die compatibel zijn met de contractuele 
verplichtingen. 
De medewerkers van Ferrero moeten vooral situaties vermijden die onverenigbaar zijn met de belangen 
van de groep en met de Ferrero-groep in het algemeen. Elke medewerker moet aan zijn directe meerdere 
specifieke situaties melden waarin hij/zij of, bij zijn/haar weten, een van zijn/haar familieleden, een 
aangetrouwd familielid of een partner, economische en financiële belangen heeft die onverenigbaar zijn met 
de belangen van Ferrero binnen de sfeer van leveranciers, klanten, concurrenten, contracterende derden of 
moederbedrijven of gerelateerde controlerende of gecontroleerde bedrijven. We zetten hierna de situaties op 
een rijtje die een belangenconflict kunnen veroorzaken (deze lijst is niet volledig): 
• deelnemen aan beslissingen die invloed hebben op zaken met bedrijven, maatschappijen of organismen 

waarin een werknemer of een familielid van een werknemer belangen heeft, of wanneer een werknemer 
en/of een familielid persoonlijk voordeel kan halen uit deze beslissingen; 
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in andere landen dan het land waar ze wonen 
of hun economische activiteit uitoefenen of ze de 
goederen hebben geleverd of diensten hebben 
verleend;

• alleen zakelijke betrekkingen onderhouden met 
klanten die bereid zijn om de nodige informatie 
te verstrekken, zodat de legitimiteit van hun 
economische activiteit en de herkomst van de 
gebruikte gelden kunnen worden gecontroleerd; 
van klanten geen betalingen per cheque 
aanvaarden die door een derde is uitgeschreven.

 Verkopen moeten worden betaald per cheque, 
elektronische overschrijving of betalingsmandaat 
waarop de klant als betaler staat vermeld. 
Bovendien moeten betalingen in cash daar waar 

mogelijk worden vermeden;  
• de klanten geen goederen toezenden op manieren 

die verschillen van de standaardprocedures. 

5. Concurrentie en intellectuele 
eigendom 

Ferrero erkent de waarde van concurrentie op een 
zeer concurrerende markt zoals de snoepgoedmarkt 
en verbindt zich er toe de antitrustnormen in de 
landen waar het werkzaam is in acht te nemen. 
Wij onthouden ons van handelspraktijken zoals 
kartelvorming, marktverdeling of productie- of 
verkoopbeperkingen, die een inbreuk op de 
concurrentiewet kunnen vormen. 

Het komt erop neer dat: 
• wij geen overeenkomsten sluiten of afspraken 

maken met concurrenten om met en tussen hen 
een dynamische en loyale concurrentie in stand 
te houden;  

• wij de verkoopprijzen en –voorwaarden voor 
onze producten autonoom bepalen en de 
producten van het Bedrijf niet verkopen aan een 
prijs die lager is dan hun productkost; 

• wij de relaties tussen Ferrero en zijn klanten niet 
gebruiken om onze klanten er toe aan te zetten 
de concurrenten oneerlijk te bejegenen. 

Wat eerlijke concurrentie betreft, eerbiedigt Ferrero 
de intellectuele eigendomsrechten van derden. 
Medewerkers van Ferrero mogen deze rechten 

(merken, tekeningen en gebruiksmodellen, octrooien 
en auteursrechten) niet schenden of aan oneerlijke 
concurrentie doen door bijvoorbeeld de producten 
van derden na te maken. 
Wij engageren ons en vragen dat al onze 
medewerkers zich zouden engageren om de 
bedrijfsmerken die voor het Bedrijf en voor de 
continuïteit van ons werk een bezit van een 
onschatbare waarde zijn en ook alle andere 
intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
Gedrag of initiatieven die de merken schade kunnen 
toebrengen, inzonderheid (maar niet uitsluitend) hun 
vermogen om zich te onderscheiden en hun imago, 
moeten dan ook absoluut worden vermeden.

• de naam van de groep en/of de Bedrijven van 
de groep gebruiken om persoonlijke voordelen of 
voordelen ten gunste van derden te verkrijgen; 

• gebruikmaken van zijn/haar functie in het bedrijf 
of informatie of businessopportuniteiten die bij de 
uitoefening van zijn/haar functie zijn verworven, voor 
zijn/haar eigen voordeel of ten gunste van derden. 

De verplichting om belangenconflicten te 
vermijden heeft tevens betrekking op consultants en 
medewerkers op alle niveaus van de firma Ferrero.

4. Onwettige handelsactiviteiten 

Ferrero en zijn medewerkers verbinden zich 
er vastberaden toe zich niet in te laten met het 

witwassen (d.w.z. het aannemen of verwerken) van 
misdaadgeld. 

Iedere medewerker moet van tevoren de beschikbare 
informatie nakijken, inclusief de financiële informatie 
over de zakelijke tegenpartijen en de leveranciers, 
om de achtenswaardigheid en de legitimiteit van 
hun activiteit vast te stellen, vooraleer er zakelijke 
betrekkingen mee aan te knopen. 
Van Ferrero-medewerkers wordt gevraagd dat ze: 
• de aan het Bedrijf geleverde goederen en 

diensten uitsluitend betalen per gedocumenteerde 
overschrijving die via de interne procedures is 
goedgekeurd;
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die onze “stakeholders” vertegenwoordigen, om 
samen te werken met eerbied voor elkaars belangen, 
om de standpunten van Ferrero voor te stellen en 
om mogelijke conflictsituaties te voorkomen. 

Steun aan lokale gemeenschappen 
Ferrero streeft ernaar positief bij te dragen 
aan het bevorderen van de levenskwaliteit, 
de sociaaleconomische ontwikkeling van de 
gemeenschappen waar het werkt en aan de opleiding 
van menselijke kapitaal en lokaal talent, en tegelijk 
zijn bedrijfsactiviteiten uit te oefenen op een wijze 
die compatibel is met een correcte handelspraktijk. 
Wij hebben eerbied voor de culturele, economische 
en sociale rechten van de lokale gemeenschappen 

waar wij werken en wij dragen daar waar mogelijk 
bij aan hun ontplooiing. 
 
Corruptie
Alle Ferrero-medewerkers dienen zich in hun 
betrekkingen binnen en buiten de groep integer, 
eerlijk en fatsoenlijk op te stellen. 
Gedrag dat bestaat in het rechtstreeks of onrechtstreeks 
beloven van geld of aanbieden van diensten aan 
staatsambtenaren en/of ander rijkspersoneel, aan 
een lid van hun familie, dat voor het Bedrijf kan 
leiden tot een voordeel van welke aard ook, wordt 
door Ferrero niet geduld. 
Zo veroordeelt het ook gedrag dat bedoeld is om 
van openbare besturen of supranationale instellingen 

om het even welke bijdrage, financiering of andere 
uitbetaling van hetzelfde type te verkrijgen door 
middel van gewijzigde of vervalste aangiften en/
of documenten of door middel van het weglaten 
van informatie of, algemener, door middel van listen 
of machinatie die bedoeld zijn om de instelling in 
kwestie te misleiden. 
Geschenken aan regeringsafgevaardigden, 
openbare ambtenaren en ander rijkspersoneel zijn 
toegelaten, als ze door de nationale wetgeving 
ter zake zijn toegelaten en alleen maar als ze een 
bescheiden waarde hebben die in geen geval de 
integriteit en de reputatie van een van de partijen op 
het spel zet en die het onafhankelijke oordeel van de 
ontvanger niet beïnvloedt. 

Boekhoudkundige stukken en Interne controle 
Elke medewerker en elke afdeling van het bedrijf is 
verantwoordelijk voor de oprechtheid, de authenticiteit 
en de oorspronkelijkheid van de documenten en de 
verwerkte informatie. 
Ieder boekhoudkundig stuk dat een transactie van het 
bedrijf weerspiegelt, moet met passende documenten 
worden gestaafd. Deze documenten moeten volgens 
specifieke criteria worden opgeslagen op een 
gemakkelijk bereikbare plaats, zodat ze vlot kunnen 
worden geraadpleegd. 
Met het oog op het conform bijhouden van de 
verplichte boekhouding, de correcte voorbereiding 
van de jaarbalans, de verslagen, de vooruitzichten 
en de bedrijfscommunicatie in het algemeen en een 

TRANSPARANTE EN DUIDELIJKE 
BETREKKINGEN 

Institutionele betrekkingen 
Ferrero onderhoudt betrekkingen met de openbare 
instellingen overeenkomstig de geldende normen, 
maar ook in een geest van loyaliteit, integriteit en 
transparantie. 
De contacten met de openbare instellingen zijn 
voorbehouden aan de afdelingen bij Ferrero die 
hiertoe gemachtigd zijn en aan diegenen die daartoe 
speciaal opdracht hebben gekregen. 
Wij verbinden ons ertoe zonder enige vorm van 
discriminatie stabiele communicatiekanalen tot 
stand te brengen met alle internationale, nationale 

en lokale institutionele partners, en de belangen en 
de standpunten van de Bedrijven van de groep te 
vertegenwoordigen op een transparante, strikte en 
samenhangende manier en daarbij collusief gedrag 
te vermijden. 

Betrekkingen met belangenverenigingen 
Ferrero onderhoudt een constructieve dialoog met 
representatieve verenigingen en de organismen 
die zich doeltreffend inzetten om de burgerlijke, 
sociale, milieu- en culturele omstandigheden enz. 
te verbeteren en neemt samen met hen deel aan 
partnershipprojecten. 
Wij brengen daar waar mogelijk een stabiel 
communicatiekanaal tot stand met de verenigingen 
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regelmatige controle door interne en externe organen 
en Openbare Overheden, verplicht de groep zijn 
bestuurders, medewerkers en derden die het bedrijf 
vertegenwoordigen om volgende principes in acht 
te nemen: 
• de door de wet voorziene balansen en de 

bedrijfsmededelingen duidelijk op te stellen en 
de vermogens- en financiële toestand correct en 
oprecht weer te geven;

• het auditwerk dat door de wet wordt toevertrouwd 
aan de aangeduide auditors niet te verhinderen of 
tegen te werken; 

• in de communicatie met openbare autoriteiten 
geen valse verklaringen over de economische 
en financiële toestand af te leggen of feiten die 

verband houden met voornoemde toestand achter 
te houden. 

Iedere medewerker die weet heeft van een 
weglating, wijzigingen, vervalsingen of misbruik 
van de boekhoudkundige stukken of de documenten 
waarop deze stukken zijn gebaseerd, moet de feiten 
aan zijn directe meerdere of aan de aangeduide 
controleorganismen (Audit Committee en Internal 
Audit department) rapporteren. 
De groep erkent het fundamentele belang van de 
interne controle voor een correct beheer en voor 
de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de 
informatie van het bedrijf. 
Elke medewerker is in het raam van zijn rol en 
zijn competenties verantwoordelijk voor de goede 

werking van het interne controlesysteem en dient zijn 
medewerking te verlenen, zodat alle beheersfeiten 
correct worden voorgesteld en gedocumenteerd. 
Ferrero verbindt zich er toe een doeltreffende interne 
audit te garanderen, die volkomen onafhankelijk 
en objectief werkt volgens de internationale 
beroepsnormen en die het Auditcomité van de 
“holding” stipt de resultaten van de verrichte controles 
bezorgt. 
Alle medewerkers moeten hun ondersteuning en 
medewerking verlenen aan de controleactiviteit die 
door de Interne Audit wordt uitgeoefend. 
Vooral de boekhoudkundige en administratieve 
documenten moeten op zodanige wijze worden 
gearchiveerd dat bevoegden er gemakkelijk toegang 

toe hebben en ze kunnen raadplegen. Bovendien 
hebben de externe auditors vrij toegang tot de 
documenten en informatie die ze nodig hebben om 
hun taak te volbrengen.
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PROCEDURE- EN CONTROLEREGELS 

69



Toepassingsgebied en verplichtingen van de medewerkers 
De gedragsprincipes en –regels in deze Code zijn van toepassing op alle medewerkers van de Ferrero-groep 
overal ter wereld. 
Niemand op welk niveau van het bedrijf dan ook heeft het gezag om zijn medewerkers te vragen of 
toestemming te geven om een inbreuk te plegen op de hier uiteengezette gedragsnormen. 
Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze vertrouwd zijn met de normen in de Code en met de interne en 
externe referentienormen, die de activiteit die hij in het raam van zijn functie uitoefent, reglementeren. 
Bovendien moet iedere medewerker: 
• de normen in de Code nauwgezet in acht nemen en afzien van gedrag dat er tegen indruist;  
• zich wenden tot zijn Chefs of tot de afdeling Human Resources wanneer hij meer duidelijkheid wil over de 

interpretatie en de toepassing van de normen in de Code; 
• aan zijn directe meerdere (of de daartoe aangeduide personen: zie paragraaf “Melden van inbreuken”) 

onmiddellijk alle informatie over mogelijke inbreuken op de Code en alle vragen die hij heeft gekregen om 
een inbreuk op voornoemde Code te plegen rapporteren; 

• zijn maximale medewerking verlenen bij het verifiëren van mogelijke inbreuken. 

Verspreiding
Ferrero verbindt zich er toe de inhoud van de Code en de principes waarop hij is gebaseerd op passende 
wijze onder zijn medewerkers te verspreiden. 
Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de Ethische Code goed begrijpen, zorgt de Ferrero-Groep 
voor de overhandiging van de Code aan alle medewerkers bij de aanwerving, voor geprogrammeerde 
periodieke verspreiding en informatie, voor de publicatie ervan op het intranet van het bedrijf en voor andere 
activiteiten om iedereen vertrouwd te
maken met de Code. De opleidingsinitiatieven verschillen van elkaar volgens de rol en de verantwoordelijkheid 
van de medewerkers. Voor nieuwe werknemers is er een speciaal opleidingsprogramma voorzien dat de 
inhoud van de Code waaraan men zich dient te houden illustreert. 
Iedere medewerker zal in het bijzonder op de hoogte worden gebracht van het feit dat de naleving en de 
inachtneming van de Code evenals van de bedrijfsregels en –procedures specifieke contractuele verplichtingen 
zijn waaraan bij niet-naleving disciplinaire maatregelen zijn verbonden overeenkomstig de toepasselijke 
nationale wetgeving. 

Specifieke plichten van chefs 
Iedereen met een leidinggevende functie moet het voorbeeld geven door zijn werk overeenkomstig de 
gedragsprincipes en –regels in de Code uit te oefenen en moet de andere medewerkers via zijn werk laten 
zien dat de naleving van de Code een fundamenteel aspect van hun werk is, door erop toe te zien dat 
iedereen er zich van bewust is dat de bedrijfsresultaten onlosmakelijk verbonden zijn met de inachtneming 
van de principes van de Code.
De verbintenissen die in deze Code worden aangegaan met betrekking tot “Ferrero”, verwijzen naar de 
plichten en verantwoordelijkheden van alle mensen met een leidinggevende functie die op verschillende 
niveaus in de Ferrero-groep samenwerken. 

Controle
Iedere afdeling van het bedrijf moet erop toezien en garanderen dat de gedragsprincipes en – regels in 
deze Ethische Code bij de uitoefening van haar acties en activiteiten worden nageleefd. Iedere afdeling 
is bovendien verantwoordelijk voor de controle binnen haar bevoegdheidsgebied en moet de aandacht 
vestigen op tekortkomingen van de afdeling, deze melden en zo nodig de hulp inroepen van de Interne Audit. 
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Melden van inbreuken 
Alle medewerkers moeten inbreuken of vermoedelijke inbreuken op deze Code melden aan hun directe 
meerdere of aan de afdeling Interne Audit, de Directie Juridische Aangelegenheden of de Directie Human 
Resources. 
Mocht het zo zijn dat een medewerker te goeder trouw onjuiste informatie rapporteert, dan zal dit geen 
aanleiding geven tot disciplinaire maatregelen. 

Sancties
De niet-naleving van de gedragsregels in deze Ethische Code kan aanleiding geven tot disciplinaire 
sancties die kunnen gaan tot ontslag, overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, zonder echter 
afbreuk te doen aan de mogelijkheid om eventueel andere sancties op te leggen die betrekking hebben op 
verantwoordelijkheden van een andere aard. 
De toepassing van disciplinaire sancties staat los van het resultaat van een eventuele strafrechtelijke of 
burgerlijke vervolging, aangezien de door de Ethische Code opgelegde gedragsregels gelden onafhankelijk 
van de fout en/of het delict die/dat eventuele wangedrag kan vormen. 

Ongeoorloofd gedrag of gedrag dat een inbreuk op de bepalingen van de Ethische Code vormt, of zelfs 
ongepast of incorrect gedrag, kan niet worden gerechtvaardigd of als minder ernstig worden beschouwd, als 
het in het belang van het Bedrijf is of ten gunste van de bedrijven van de groep is gepleegd. 

Geldigheid 
Deze Code wordt van kracht op 1 januari 2010. en zal periodiek worden herzien en geüpdatet.
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