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Een boodschap van het Directiecomité

Konings investeerde in het uitbouwen van een bedrijf dat kansen biedt aan haar 
medewerkers, klanten en leveranciers. Dit vaten we samen in onze kernwaarden, waarbij 
Collaboration, Ownership, Reliability en Entrepreneurship ons leiden bij de realisatie 
van onze strategie en missie.

Wij zijn trots deel uit te maken van een groep die zulke sterke waarden heeft. Waarden 
die we in onszelf herkennen en ook elke dag laten zien.

Deze Gedragscode beschermt ons en voorkomt dat we onze reputatie, ons bedrijf en 
die van onze partners schaden. Ze biedt duidelijke richtlijnen die helpen om ethisch te 
handelen in alles wat je doet. Binnen dit kader kan je vrij werken en zo bijdragen aan het 
Konings succesverhaal.

Onze vastberadenheid om correct te handelen en zowel de geest als de letter van onze 
sectorwetgeving te respecteren geeft ons een concurrentievoordeel.

Deze Gedragscode en de Konings waarden vormen de normen waarin wij geloven en 
de manier waarop we verwachten dat jij in onze onderneming werkt. Ze vormen een 
degelijke basis om vertrouwen op te bouwen, wat cruciaal is om ons blijvend succes te 
verzekeren.

Het Directiecomité

Alex Vuylsteke, Chief Executive O�  cer    
Yoni Van Der Veken, Chief Commercial O�  cer 
Wim Van de Wiele, Chief Financial O�  cer
Bert Goyvaerts, Chief Human Resources O�  cer 
Koen Benoot, Chief Operational O�  cer
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“Met een vraag kan je terecht bij jouw lijnmanager 
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1. Hoe gebruik je deze Gedragscode?

Konings wil een ethische werkgever en partner zijn, dus iedereen in de groep moet onze 
Gedragscode in gedachten houden. Onze Gedragscode geldt voor alle werknemers, 
leveranciers, consultants en andere tussenpersonen, waar ze zich ook bevinden.

Met een vraag kan je terecht bij jouw lijnmanager of jouw HR Business Partner, 
maar ook bij collega’s met een specifi eke expertise. Als jouw vraag je eigen site 
overstijgt, kan je je wenden tot de Group HR Director of de Group Legal Counsel 
via compliance@koningsdrinks.com. Soms verwijst de Gedragscode naar andere 
richtlijnen. Deze vindt je in elke Konings’ fabriek. Doet zich een ongekende situatie 
voor, dan bespreken we die.

Het is jouw verantwoordelijkheid de meest recente versie te lezen en te begrijpen, de 
principes en regels te kennen en toe te passen in jouw werk en in de beslissingen die je 
neemt.

Elke lijnmanager moet ethisch gedrag en besluitvorming motiveren en ervoor zorgen 
dat alle medewerkers en leveranciers onze Gedragscode kennen. Wanneer zich een 
probleem voordoet, zullen zij hulp zoeken om ze op te lossen of te escaleren.

Elke mogelijke overtreding onderzoeken we. Niet naleven kan leiden tot disciplinaire 
maatregelen. In geval van overtreding van de wet kunnen civiele en/of strafrechtelijke 
sancties worden opgelegd door een overheidsinstantie of een rechtbank.

HR Business Partner
Sylvie Roex
Jan Smeyers
Stefanie Kuppens
Marco Van der Velden
Lauren Curtis
Estelle Astor Besnard

SITE
Zonhoven K0 
Zonhoven K1/2 
Borgloon K3 
Breda K4 
Boxford K5 
Beaucaire K6 
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2. Wij zorgen voor mensen

2.1 Onze CORE waarden

Ons DNA is samengevat in vier CORE waarden: Collaboration, Ownership, Reliability 
en Entrepreneurship. Ze vormen ons interne kompas dat ons begeleidt bij de 
besluitvorming, hoe we samenwerken en de zorg voor onze klanten. We verwachten van 
jou dat je de CORE-waarden in gedachten houdt bij alles wat je doet binnen Konings.

2.2 Werkomgeving

Wij staan garant voor een inclusieve werkomgeving, arbeidsomstandigheden die 
diversiteit bevorderen, gelijke kansen en eerlijke werkgelegenheid voor iedereen. Je 
mag niet discrimineren en geen vernederende handelingen tolereren zoals seksuele of 
mentale intimidatie, respectloos taalgebruik, discriminerende gebaren of enige vorm van 
fysiek geweld. We gebruiken geen kinderarbeid en tolereren het gebruik van kinderarbeid 
door onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners niet..

2.3 Gezondheid en veiligheid

Wij beschermen de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, bezoekers en 
aannemers. We streven naar een veilige werkomgeving, nul arbeidsongevallen en ziektes. 
We verwachten van jou dat je je houdt aan jouw werkgerelateerde veiligheidsregels en 
-instructies en dat je mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s meldt.

2.4 Mensenrechten

We respecteren de mensenrechten van onze werknemers, de mensen die namens ons 
handelen, van onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. We veroordelen en 
distantiëren ons van alle vormen van slavernij, marteling, vernederende behandeling of 
ongepaste werkomstandigheden.

Elke medewerker creëert mee een werkplek waar we mensenrechten respecteren 
en waar we samenwerken met vertrouwde leveranciers die mensenrechten en 
arbeidsvoorwaarden respecteren.
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“Konings concurreert krachtig maar eerlijk en 

creëert duurzame en winstgevende groei.”
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3. Ethisch ondernemen

Wij handelen altijd betrouwbaar en binnen de wetten van de markten waarin 
wij actief zijn, met de nadruk op de kwaliteit van onze producten. Wij zijn de 
voorkeurspartner voor onze consumenten, investeerders, werknemers, klanten 
en andere zakelijke relaties. We concurreren krachtig maar eerlijk en creëren 
duurzame en winstgevende groei.

3.1 De kwaliteit van onze producten

Één van onze prioriteiten is om steeds producten van hoge kwaliteit te bottelen / 
produceren en om uitstekende dienstverlening te bieden. We verwachten van jou dat je 
volgens beleidslijnen, procedures en instructies werkt, dat je eventuele problemen meldt 
en dat je correct reageert als niet-conformiteit opduikt.

3.2 Eerlijke concurrentie

We handelen volgens het principe van eerlijke concurrentie en we houden ons aan alle 
mededingings- en concurrentiewetten die van toepassing is op ons bedrijf. Wij geloven 
dat eerlijke concurrentie cruciaal is en bijdraagt aan duurzame groei.

Mededingingswetgeving verbiedt handelen dat concurrentie en consumenten schaadt. 
Het is belangrijk dat je je houdt aan relevante mededingingswetgeving en -regelgeving. 
Als je twijfelt of iets het mededingingsrecht schendt, neem dan contact op met de 
juridisch adviseur van Konings.

3.3 Duurzaamheid

We streven naar duurzame groei en handelen met respect voor de beperkingen van onze 
planeet, zodat we de behoeften van de deze en toekomstige generaties ondersteunen. 
Bij het nemen van beslissingen moet jij je afvragen of een duurzamere optie mogelijk 
is en of je handelt in overeenstemming met onze milieu- en maatschappelijke 
verplichtingen.
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“Wij handelen ethisch in alle samenwerkingen, we vermijden 

belangenconfl icten en tolereren geen corruptie.”
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4. Ethiek on ons ondernemen

Wij handelen ethisch in onze samenwerking met onze klanten, leveranciers en 
(potentiële) zakelijke partners. We vermijden belangenconfl icten en tolereren 
geen corruptie in welke vorm dan ook.

4.1 Belangenconfl icten

Er is een belangenconfl ict wanneer jouw persoonlijke, sociale, fi nanciële of politieke 
belangen jouw zakelijke beslissingen beïnvloeden of verstoren. Je dient steeds in ons 
belang te handelen en confl icten - of wat erop kan lijken - met de belangen van Konings 
te vermijden. Bijvoorbeeld activiteiten die (in)direct concurreren met onze activiteiten 
of beslissingen als Konings-medewerker laten beïnvloeden door persoonlijke of 
familiebelangen of vriendschappen.

4.2 Anti-omkoping en corruptie

We houden ons aan alle anti-omkopingswetten in de markten waarin we actief zijn. We 
stellen geen illegale of onethische handelingen en we accepteren geen zaken als we 
daarvoor steekpenningen moeten geven of ontvangen.

We verwachten dat je geen geschenk van welke aard ook (voor jezelf of voor Konings) 
biedt, belooft, geeft, accepteert, zoekt of ermee akkoord te gaat in ruil voor een gunstige 
behandeling of om zakelijk voordeel voor jezelf of voor Konings. En er wordt van jou 
verwacht dat je geen faciliterende betalingen doet.

4.3 Geschenken en Gastvrijheid

Geschenken zijn items die worden gegeven zonder betaling. Gastvrijheid omvat 
maaltijden en evenementen met u en een derde partij. Wij geloven dat deze ontvangen 
of aanbieden helpt bij het opbouwen van solide en betrouwbare zakelijke relaties.

Maar we moeten erover waken dat het geen echte of vermeende omkoping is. Het 
accepteren of aanbieden van geschenken of gastvrijheid waardoor de ontvanger zich 
verplicht voelt - of kan beschouwen als een manier om zich verplicht te laten voelen - 
om een zakelijke relatie te starten of voort te zetten, wordt niet aanvaard.

We verwachten van jou dat je ervoor zorgt dat een geschenk of gastvrijheid redelijk is en 
niet van invloed op het onafhankelijke oordeel en objectiviteit van jou of een ander in een 
zakelijke beslissing.

4.4 Betrokkenheid in de gemeenschap

We willen een positieve impact creëren in de samenleving en het leven verbeteren 
van mensen waar we contact mee hebben. Dus stimuleren we betrokkenheid in de 
gemeenschap. Tegelijkertijd moeten we ons beschermen tegen gewetenloze oproepen 
en mogelijke verduistering van fondsen. Wij leveren geen bijdragen of schenkingen aan 
politieke kandidaten of partijen.
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5. Bedrijfsinformatie respecteren
“Konings beschermt de vertrouwelijkheid van onze 

bedrijfsinformatie, evenals die van anderen.”
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5. Bedrijfsinformatie respecteren

Wij geloven dat het beschermen en correct gebruiken van bedrijfsmiddelen, 
-informatie en -eigendom bijdraagt aan ons streven naar integriteit en 
waarde creëert voor onze aandeelhouders. We nemen maatregelen om de 
vertrouwelijkheid van onze bedrijfsinformatie te beschermen, evenals de 
informatie die we ontvangen van onze consumenten, klanten, leveranciers en 
andere zakelijke partners.

5.1 Sociale media en netwerken

Sociale media en netwerken kunnen mee zakelijke kansen creëren, nieuw talent 
werven en onze diensten promoten en verkopen. Om ons imago en onze reputatie 
te beschermen zijn slechts enkel het Directiecomité en het Human Resources team 
gemachtigd om Konings op sociale media en netwerken te vertegenwoordigen en 
namens ons te spreken.

Maak je geen deel uit van deze groep, dan kan je enkel eigen sociale media- en 
netwerkaccounts gebruiken om openbaar nieuws met betrekking tot Konings te delen 
en moet je melden dat alles wat je publiceert jouw eigen mening is. Op sociale media 
en netwerken mag je geen auteursrechtelijk beschermde publicaties of logo’s delen of 
afbeeldingen die beschermd zijn door intellectueel eigendomsrecht. Ook mag je niet 
naar Konings of collega’s verwijzen op een beledigende of intimiderende manier, of hun 
privacy schenden.

5.2 Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen omvatten materiële eigendommen, maar ook immateriële zoals 
bedrijfsuren, vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom. We gebruiken 
bedrijfsmiddelen eerlijk en e�  ciënt.

We verwachten dat je bedrijfsmiddelen enkel gebruikt voor legitieme bedrijfsdoeleinden 
en ze beschermt tegen diefstal, verlies, schade of misbruik en dat je ze niet gebruikt voor 
persoonlijk voordeel. Dit geldt ook voor bedrijfsmiddelen van klanten, leveranciers en 
andere zakelijke partners. We behandelen eigendommen van andere werknemers en 
mensen die namens ons handelen op dezelfde manier als de onze.

5.3 Persoonlijke gegevens en privacy

We respecteren eenieders privacy en de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens 
die we bezitten. We houden ons aan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, 
gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens.

We verwachten van jou dat je discreet bent en de persoonlijke gegevens beschermt 
waartoe je toegang hebt met betrekking tot werknemers, mensen die namens ons 
optreden, klanten, leveranciers, zakenpartners, consumenten of andere personen. Zorg 
ervoor dat je het wettelijke kader kent, dat je persoonlijke gegevens uitsluitend deelt met 
bevoegde partijen en zorg voor de bescherming en vertrouwelijkheid bij de verwerking 
van persoonlijke gegevens.
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6. Een probleem melden
“Je kan ons de kans geven om een mogelijk 

probleem aan te pakken.”
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6. Een probleem melden

Als je op de hoogte bent van een (mogelijke) schending van onze waarden, onze 
Gedragscode, ons beleid of de wet, verwachten we dat je dit meldt. Door dit te 
doen, geef je ons de kans het probleem aan te pakken. Zwijgen over een (mogelijk) 
probleem kan een situatie verergeren en het vertrouwen schaden.

6.1 Hoe kan je een probleem melden?

Je kan een probleem melden aan de Group HR Director Bert Goyvaerts of de Group 
Legal Counsel Hans Soetaert via compliance@Koningsdrinks.com.

Bedankt voor jouw aandacht en waarderen we jouw inzet om steeds ethisch te 
handelen!


