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Deze ethische code vormt een fundamenteel onderdeel van de cultuur van Worldline en is van toepassing op 
al onze entiteiten en medewerkers overal ter wereld. Stagiairs, contractanten, consultants, tussenpersonen 
of derden van wie de diensten worden ingehuurd, moeten deze code eveneens naleven in het kader van hun 
zakelijke relatie met Worldline. De regels van de code komen bovenop wat is vastgelegd in de overeenkomsten 
waarin relaties met ons worden geregeld.

Met deze code willen we duidelijk maken wat Worldline precies verwacht, zodat we onze visie kunnen 
waarmaken,  onze belofte kunnen nakomen in overeenstemming met onze waarden en onze reputatie kunnen 
veiligstellen. De regels die in de code worden uiteengezet, zijn voor iedereen gelijk en gelden altijd en overal bij 
de uitvoering van onze activiteiten. Worldline zal voldoende communiceren en opleiding geven over de regels 
en de waarden die in deze code worden beschreven, zodat iedereen steeds up-to-date blijft.

Wanneer de lokale wetgeving van een land waarin Worldline actief is, afwijkt van de principes in de ethische 
code, dan heeft het strengste reglement voorrang als dat is toegestaan volgens de geldende wetgeving; 
tenzij er sprake is van een ethische kwestie, want dan moet de zaak worden overgemaakt aan het Executive 
Management en de Compliance Functie.
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Voorwoord 
De raison d’être van Worldline als pan-Europees leider in zijn sector, is het ontwerp en 
de exploitatie van toonaangevende diensten voor digitale betalingen en transacties 
die niet alleen duurzame economische groei mogelijk maken, maar ook het vertrouwen 
en de veiligheid in onze samenleving versterken.

Als gereglementeerde entiteit die maandelijks miljarden transacties verwerkt, valt het 
belang van vertrouwen en veiligheid in alles wat we doen niet te overschatten.

Om te garanderen dat we het vertrouwen van al onze stakeholders (consumenten, 
klanten, toezichthouders, partners en aandeelhouders) waard zijn en blijven, streven 
we er voortdurend naar onze activiteiten op een ethische en integere manier uit 
te voeren. Bij Worldline geloven wij dat het succes van de Groep op lange termijn 
afhangt van de manier waarop deze ethische basis, waarop onze reputatie en onze 
voortreffelijke concurrentiepositie steunen, wordt belichaamd door elk van onze 
medewerkers . Het gaat om meer dan alleen maar de wetten en regels naleven. Het 
gaat erom dat we ons in ons gedrag en onze beslissingen altijd en overal laten leiden 
door een gedragscode die onze waarden weerspiegelt.

Daarom gelden de ethische code en de integriteitsregels voor iedereen die bij 
Worldline werkt. Het is een manier om onze waarden om te zetten in concrete daden 
wanneer we concurreren op de markt of interageren met anderen, binnen of buiten 
het bedrijf. We geloven echt dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan louter de 
eigen onderneming en willen onze waarden verankeren in onze relaties met al onze 
stakeholders en in onze volledige supply chain.

Dat kan alleen maar als iedereen elke dag opnieuw in zijn activiteiten de hoogst 
mogelijke ethische normen in acht neemt. Ethisch en integer zakendoen maakt deel 
uit van de cultuur en de strategie van Worldline in alle domeinen waar 
het actief is of invloed heeft. Het is een must have die Worldline 
heeft geïntegreerd in het denken en in de processen van de 
onderneming.

Deze ethische code is geen complete lijst van regels 
die in elke situatie kunnen worden toegepast, maar een 
leidraad die deel uitmaakt van onze bedrijfscultuur, onze 
bedrijfsfilosofie en ons algemene beleid. En we verwachten 
dat al onze medewerkers die leidraad ter harte nemen en 
uitdragen.

Ik vertrouw erop dat alle Worldliners dat engagement nakomen 
en ik dank hen voor de hoogste normen die ze hanteren in al hun 
beroepsactiviteiten.

Gilles Grapinet

Voorzitter en CEO van Worldline 
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1. Context
Ethische bedrijfsvoering is 
iets dat op alle niveaus van 
een bedrijf moet worden 
toegepast.

Het eerste niveau is 
het technische en 

economische niveau 
van de onderneming

Dat betekent dat wij onze 
klanten geven wat we 
hebben beloofd, en dat we 
dat op een professionele 
manier doen, met resultaten 
die kunnen worden 
gebenchmarkt en die state-
of-the-art, tijdig, compleet, 
van goede kwaliteit en 
meetbaar zijn. Dat is het 
niveau van aansprakelijkheid 
en verantwoordelijkheid waar 
wij potentiële gebreken en de 
gevolgen ervan analyseren, 
en anticiperen op risico’s 
met preventieve plannen en 
middelen.

Kortom, dit eerste niveau 
van de ethiek gaat over de 
professionele invulling van 
ons engagement.

Het tweede niveau 
is de naleving van 

wet- en regelgeving, 
en de manier waarop 

we ons daarvoor 
organiseren

Dit niveau heeft 
alles te maken met 
behoorlijk bestuur: 
controlemechanismen 
in de organisatie,  
managementprincipes, 
processen en tools, 
opleiding en communicatie, 
waarschuwingssystemen, 
de ethische code zelf, en 
compliance in het algemeen.

Het derde niveau is 
het niveau van onze 

waarden en ons 
gedrag

Overal in de wereld, in elke 
positie en op elk niveau 
streeft elke medewerker 
van Worldline ernaar 
de waarden van de 
onderneming te belichamen 

in alle handelingen in het 
kader van zijn dagelijkse 
werkzaamheden. Wij 
geloven dat innovatie, 
uitmuntendheid, 
samenwerking en 
responsabilisering  
sleutelfactoren   zijn om 
Worldline en zijn werknemers 
te verzekeren van een 
voorspoedige toekomst.

Het vierde niveau is 
het niveau van onze 

raison d’être, het doel 
van onderneming

Worldline ontwerpt en 
exploiteert toonaangevende 
oplossingen voor digitale 
betalingen en transacties 
die duurzame economische 
groei mogelijk maken 
en het vertrouwen en 
de veiligheid in onze 
samenleving versterken. We 
maken ze milieuvriendelijk 
en breed toegankelijk, 
en ondersteunen 
maatschappelijke 
verandering.

Wij zijn, net als iedereen die 
hier werkt, actief op alle vier 
de niveaus, en willen zo een 
efficiënt bedrijf zijn met de 
juiste organisatie, conform 
alle wetten en regels, met 
respect voor anderen 
op basis van onze vier 
kernwaarden, en trouw aan 
onze raison d’être door een 
positieve bijdrage te leveren 
aan de wereld.
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Innovatie

Onze definitie van innovatie 
gaat verder dan louter 

fantastische nieuwe ideeën 
verzinnen over een product 

of een proces, groot of klein, 
baanbrekend of stapsgewijs. 

Onze definitie van succes 
is dat we die ideeën tot 

leven kunnen brengen en 
op die manier tastbare 

verbeteringen doorvoeren 
voor onze klanten, de 
maatschappij en onze 

medewerkers.

Uitmuntendheid

Een betrouwbare wereld 
steunt op superieure 

resultaten, en met minder 
nemen we geen genoegen. 

We stellen ambitieuze doelen 
voorop. We hebben de beste 
experts, die op een briljante 
manier onze verbintenissen 
waarmaken. We rusten niet 
op onze lauweren en gaan 

voortdurend vooruit om ons 
doel te blijven realiseren.

Samenwerking

Ons geheel is groter dan 
de som van onze delen. Wij 
bouwen duurzame relaties 

op met onze collega’s, 
onze klanten en het hele 
ecosysteem waarin wij 

werken. We zetten onze 
ego’s aan de kant om ons 

gemeenschappelijke doel te 
realiseren. We ondersteunen 

elkaar en delen grote en 
kleine successen met elkaar 
op de weg naar een wereld 

vol vertrouwen.

Responsabilisering

Responsabilisering werkt 
in twee richtingen. Aan de 
ene kant genieten wij het 

vertrouwen en de steun van 
de leiders van Worldline om 

ons potentieel volledig te 
realiseren; aan de andere 

kant zijn wij verantwoordelijk 
voor wat we zelf doen en 

aarzelen wij niet om actie te 
ondernemen.
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2. De basis
Respect voor elkaar

Respect is de hoeksteen van elke relatie. We moeten respect 
tonen voor anderen, op zowel fysiek, emotioneel, mentaal 
als ideologisch vlak. Daarom moeten we ons bij alles wat 
we doen, altijd laten leiden door eerlijkheid, vertrouwen, 
integriteit en loyaliteit. Worldline onderschrijft de principes 
van het United Nations Global Compact op het vlak van 
mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Diversiteit stimuleren

We zijn een diverse groep die diverse werkculturen 
telt. Die diversiteit stimuleert onze creativiteit en 
innovatie. We ondersteunen en promoten diversiteit en 
inclusiviteit, twee elementen die deel uitmaken van goede 
managementpraktijken en het moreel, teamwerk, innovatie en 
een cultuur van wederzijds respect en begrip stimuleren.

Strijd tegen discriminatie,  
pesten of geweld

Wij aanvaarden niet dat medewerkers beledigend, grof 
of ander ongewenst gedrag op de werkplek moeten 
ondergaan dat de persoonlijke waardigheid van het 
slachtoffer schaadt of een intimiderende, vijandige of 
vernederende omgeving schept voor het slachtoffer (vb. 
fysieke, seksuele, psychologische, verbale of enige andere 
vorm van intimidatie). Het beleid van Worldline bestaat 
erin te verzekeren dat werknemers in hun gedrag niemand 
discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, etniciteit, 
afkomst, religie, beperking, seksuele geaardheid, infectie 
of ziekte, burgerschap, genetische informatie of welk ander 
relevant kenmerk dan ook dat door de wetgeving wordt 
beschermd.

Wij tolereren geen enkele vorm van intimidatie of pestgedrag, 
noch tussen werknemers onderling noch tegenover derden, 
en willen op die manier waken over de fysieke en mentale 
gezondheid en de veiligheid van iedereen.

Gelijke werkgelegenheidsopportuniteiten 

Wij bieden alle werknemers gelijke kansen op werk en 
promotie op basis van hun vaardigheden, kwalificaties en 
ervaring. Wij verbinden ons ertoe de wet- en regelgeving met 
betrekking tot arbeidsvoorwaarden, werktijden en eerlijke 
verloning na te leven en garanderen minstens het geldende 
minimumloon en de wettelijk vereiste voordelen.

Om welzijnsinitiatieven te helpen ontwikkelen, hebben we 
bovendien het programma We@Worldline opgezet.

Mensenrechten

Overeenkomstig de principes van het United Nations 
Global Compact op het vlak van mensenrechten, arbeid en 
milieu willen wij ons inzetten om alle vormen van uitbuiting 
en dwangarbeid te bannen. We verdedigen de effectieve 
afschaffing van kinderarbeid. We handhaven  de vrijheid 
van vereniging en de effectieve erkenning van het recht 
op collectieve onderhandelingen, en ondersteunen en 
eerbiedigen de bescherming van de internationaal aanvaarde 
mensenrechten.

Gezondheid en veiligheid van iedereen

Wij zetten ons in voor een gezonde en veilige werkomgeving 
en de naleving van alle toepasselijke wetgeving (zoals de 
“duty of care”). Het is onze verantwoordelijkheid beslissingen 
te nemen die risico’s voorkomen en/of beperken en die 
onze eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen 
waarborgen conform de richtlijnen voor gezondheid en 
veiligheid op het werk. Dat geldt ook tijdens zakenreizen, 
waarvoor veiligheids- en beveiligingsmaatregelen zijn 
voorzien om ons te beschermen. Deze maatregelen zijn alle 
dagen en de klok rond relevant voor werk in het buitenland, 
zakenreizigers en expats, ook in het weekend.

We moeten problematische situaties of onveilige 
omstandigheden ook melden wanneer ze zich voordoen, 
zodat ze kunnen worden verholpen.
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Alcohol, drugs en andere verboden  
middelen of verslavingen

In de uitvoering van onze taken mogen wij, in vestigingen 
van Worldline of elders, niet onder invloed zijn van 
alcohol of andere al dan niet legale drugs die ons 
beoordelingsvermogen kunnen aantasten of onze 
productiviteit kunnen verminderen, noch zulke middelen 
gebruiken. Onder invloed zijn is ook verboden, omdat dat 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s kan veroorzaken voor 
onszelf en voor wie met ons werkt. Het is uiteraard verboden 
illegale drugs in bezit te hebben.

Duurzaamheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Als verantwoordelijke speler in de samenleving waarin we 
actief zijn, beseffen we dat onze impact verder gaat dan 
enkel de bedrijfswereld. Daarom willen wij alle Worldliners die 
deelnemen aan de vele lokale maatschappelijke initiatieven 
toejuichen en aanmoedigen. Ze maken het verschil voor 
lokale gemeenschappen en schenken zingeving en 
voldoening. We hebben een programma voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (CSR-Corporate Social 
Responsibility) opgezet, dat ook niet-financiële uitdagingen 
integreert in onze bedrijfsstrategie en de basis legt voor een 
veerkrachtige onderneming in de komende decennia.

Naleving van wetten en regelgeving naar de 
letter en naar de geest

Wij hechten veel belang aan het principe dat een bedrijf niet 
alleen op een rendabele, maar ook op een verantwoordelijke 
manier wordt gerund. Om een betrouwbare partner te blijven 
en onze reputatie te beschermen, hanteren wij in al onze 
activiteiten hoge ethische normen en praktijken, zowel intern 
als tegenover derden, bovenop wat wettelijk verplicht is. 
Het is dan ook onze plicht om de wetgeving met betrekking 
tot onze activiteiten te kennen en na te leven. Wij mogen op 
geen enkel moment deelnemen aan activiteiten die illegaal 
zijn of zo kunnen worden beschouwd.

De wetgeving naleven, betekent ook:

Corruptie bestrijden

Wij hanteren een nultolerantie als het gaat om omkoping, 
corruptie of elke andere vorm van fraude. Dit doen we niet 
alleen omdat we de wet moeten naleven maar ook omdat 
het verwerpen van corruptie ook voordelen heeft voor ons 
als bedrijf. Zo beschermen wij onze reputatie en weten onze 
klanten en andere partijen met wie we samenwerken, dat ze 
ons kunnen vertrouwen.

Omkoping en corrupt gedrag zijn verboden, zowel in de 
publieke als in de privésector. Wij mogen ons niet inlaten 
met omkoping (waardevolle voorwerpen geven of ontvangen 
in ruil voor een ongepast zakelijk voordeel) in verband met 
transacties of activiteiten van de onderneming waarbij 
privé- of openbare bedrijven, organisaties of personen 
betrokken zijn. Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan transacties of activiteiten waarbij overheids- 
of overheidsambtenaren betrokken zijn, maar het is net 
zo belangrijk om te onthouden dat ook privé-entiteiten 
en -personen betrokken kunnen raken bij omkoping. We 
moeten het kader naleven dat is vastgelegd in het beleid 
ter bestrijding van omkoping, corruptie en fraude (de Anti-
Bribery, Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy).

Bestrijding van witwaspraktijken  
en de financiering van terrorisme

Bij witwaspraktijken verdoezelen criminelen de herkomst van 
geld via een complexe reeks van opeenvolgende transfers 
of transacties. Witwaspraktijken zijn ook gelinkt aan de 
financiering van terrorisme.

We moeten alle nodige maatregelen nemen om het risico te 
beperken dat de producten en diensten van Worldline worden 
gebruikt om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. 
In onze dagelijkse activiteiten moeten we de beginselen 
toepassen van het beleid ter bestrijding van witwaspraktijken 
en de financiering van terrorisme evenals de normen en 
procedures die daaruit voortvloeien (Anti-Money Laundering 
and Terrorism Financing Policy). We moeten ook onmiddellijk 
alle ongebruikelijke transacties of pogingen daartoe 
identificeren en melden in overeenstemming met de geldende 
meldingsprocedure.

Naleving van de regels inzake exportcontrole  
en sancties

De controle op export wordt geregeld door nationale en 
internationale regelgeving waardoor regeringen de vrijhandel 
onder controle kunnen houden en kunnen beperken. Het 
is een instrument dat wordt gebruikt in de strijd tegen de 
proliferatie van massavernietigingswapens en goederen 
en technologie die worden gebruikt in het biologische, 
chemische, ballistische of nucleaire domein. Het wordt 
ook gebruikt om controle uit te oefenen op het aanbod van 
wapens of het dubbele gebruik van technologieën, tools en 
producten aan partijen die die zouden kunnen misbruiken. 
Bovendien biedt het ook mogelijkheden om landen, bedrijven 
en personen te straffen of te isoleren die die nationale en 
internationale normen overtreden. Voordat er apparatuur 
of technologie wordt overgedragen, geëxporteerd, 
geherexporteerd of vervoerd of vooraleer erin wordt 
bemiddeld, nemen we die exportregels in acht. Bovendien 
zijn tegen sommige landen sancties ingesteld waardoor het 
misschien verboden is er zaken te doen.

Daarom waken wij erover dat bij vergunningsplichtige 
goederen de nodige licenties worden afgeleverd, dat 
externe partijen correct worden gescreend en dat de 
eindbestemming voldoende wordt geanalyseerd.
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Ethisch gedrag in de praktijk

Partners en derden

Wij maken een duidelijke intentie 
kenbaar om derde partijen te selecteren 
die de wet naleven, zich niet inlaten 
met onethische, frauduleuze of 
corrupte praktijken, geen gebruik 
maken van kinder- of dwangarbeid, 
geen psychologische of fysieke 
dwang gebruiken of ondersteunen, 
de individuele en collectieve vrijheden 
respecteren en zich houden aan de 
arbeidswetgeving bij de aanwerving 
en tegenover hun werknemers. 
Tegelijkertijd verwachten we dat onze 
derde partijen hun eigen leveranciers 
en onderaannemers dezelfde normen 
opleggen.

In ons charter inzake integriteit voor 
zakenpartners (Business Partners 
Commitment to Integrity Charter) 
worden gedetailleerdere eisen 
opgesteld waaraan leveranciers 
moeten voldoen op het vlak van 
mensenrechten, arbeidspraktijken, 
bedrijfsintegriteit, milieu-impact en 
duurzame inkoop. Wij verwachten van 
externe partijen dat zij zowel de letter 
als de geest van de ethische code en 
het bovengenoemde charter naleven, 
bovenop de wet- en regelgeving van de 
landen waar zij actief zijn.

Wij kunnen beslissen om geen relatie 
met een derde partij aan te gaan of 
een bestaande relatie te beëindigen 
wanneer deze principes niet worden 
nageleefd.

De derde partijen waar Worldline 
mee samenwerkt, worden verzocht 
om oprechte bekommernissen over 
mogelijke criminele, frauduleuze of 
gevaarlijke activiteiten of wangedrag 
van andere werknemers of bestuurders, 
inclusief schendingen van de ethische 
code of het charter inzake integriteit 
voor zakenpartners (Business Partners 
Commitment to Integrity Charter), 
te melden via dezelfde kanalen als 
hieronder vermeld.

Eerlijke concurrentie

Wij handelen altijd in overeenstemming 
met het mededingingsrecht. Dat 
betekent dat we onze partners 
met respect behandelen, geen 
oneerlijke voordelen gebruiken, 
en direct noch indirect informatie 
uitwisselen met concurrenten over 
prijzen, voorwaarden, volumes, 
marktaandelen of klanten. Wij maken 
geen prijsafspraken, spreken geen 
aankoopvoorwaarden af, delen de 
markt niet en laten ons niet in met 
welke andere praktijk dan ook die de 
concurrentie aan banden zou kunnen 
leggen.

Belangenvermenging

Wanneer ons professionele oordeel 
wordt of lijkt te worden ondermijnd 
door persoonlijke relaties of activiteiten, 
wordt dat als een potentieel 
belangenconflict beschouwd. Dat 
belang kan materieel of immaterieel 
zijn, direct of indirect. Onze persoonlijke 
belangen of verplichtingen mogen nooit 

in conflict komen of interfereren met de 
bedrijfsactiviteiten van de onderneming 
en we moeten altijd handelen in het 
belang van de onderneming.

Om potentiële of reële 
belangenconflicten te vermijden 
die zich tijdens de tewerkstelling bij 
Worldline voordoen, moeten we de 
volgende activiteiten vermijden als 
die de belangen van Worldline in het 
gedrang brengen:

• Professionele activiteiten, inclusief 
een managementfunctie, in een 
onderneming die niet tot de 
Worldline Group behoort;

• Een enkel belang hebben in 
een partner, concurrent of 
complementaire activiteit van 
Worldline, met uitzondering van 
zuiver financiële beleggingen zonder 
wezenlijke inspraak;

• Deelname aan selectieprocessen die 
kunnen worden verstoord door een 
persoonlijk belang;

• Interne rollen combineren die 
mogelijk tegenstrijdig zijn.

We maken reële of potentiële 
conflicten bekend aan onze directe 
leidinggevende en de personeelsdienst, 
zoals bepaald in het beleid inzake 
belangenconflicten (Conflict of Interest 
Policy).

3. Meer dan theorie
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Bescherming van activa en informatie

Bedrijfsinformatie

Worldline beschermt zijn informatie.

De juiste classificatie geven aan informatie , helpt om ze op 
de juiste manier te beheren.

Wij beschermen de vertrouwelijkheid van de informatie die 
wij bij de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden 
verkrijgen. Wij verbinden ons ertoe die informatie alleen te 
gebruiken voor zakelijke doeleinden, ze alleen vrij te geven 
aan wie ze nodig heeft voor de doeleinden die intern zijn 
gedefinieerd of die zijn overeengekomen met de betrokken 
derde partij, en ze te beschermen tegen ongeoorloofde 
of toevallige toegang door middel van fysieke of IT-
beschermingsapparatuur.

Gegevensbescherming

Worldline heeft een gegevensbeschermings- en 
veiligheidsbeleid om de persoonsgegevens die het verwerkt, 
sterk te beveiligen. We hebben een totaalbenadering 
uitgewerkt, die op vier pijlers steunt: beleid, een 
gemeenschap, praktische tools en opleiding.

Bevoorrechte informatie

Worldline is genoteerd op de Euronext in Parijs. In die context 
mogen we geen informatie gebruiken of vrijgeven die nog 
niet openbaar is gemaakt en die, indien ze openbaar zou 
worden, waarschijnlijk de aandelenkoers van Worldline zou 
beïnvloeden. Misbruik van voorkennis ten bate van onszelf 
of een derde partij is een ernstig misdrijf en kan leiden tot 
gevangenisstraffen en reputatieschade.

Bescherming van activa

Worldline heeft heel wat waardevolle activa die essentieel zijn 
voor zijn toekomst. Tot de belangrijkste activa die beschermd 
moeten worden, behoren de informatie, de hardware, de 
tools en de intellectuele-eigendomsrechten van Worldline. 
Intellectuele-eigendomsrechten omvatten de auteursrechten, 
octrooien, software in object- of broncodevorm, technische 
informatie, uitvindingen en handelsgeheimen van Worldline. 
De activa van de onderneming beschermen, is een plicht van 
ons allemaal.

Fraude

We mogen ons niet inlaten met enige vorm van fraude. 
Misbruik van middelen, manipulatie van gegevens of activa, 
opzettelijke weglatingen of aanpassingen in de financiële 
verslaggeving, om maar enkele voorbeelden te noemen, 
kunnen als fraude worden gezien. Op dezelfde manier kan 
onjuiste informatie verstrekken aan een klant om een contract 
binnen te halen, fraude inhouden en aldus leiden tot sancties 
tegen Worldline, evenals tot burger- of strafrechtelijke 
vervolging. Worldline heeft een intern controle-framework 
ingesteld om te verzekeren dat de informatie, rapportage en 
boekhouding correct zijn, bekend zijn en geïmplementeerd 
worden binnen de groep. Vermoedelijke of vastgestelde 
frauduleuze handelingen moeten onmiddellijk worden gemeld 
via de hierna vermelde compliance waarschuwingskanalen.

Veilig gedrag in de praktijk

Veiligheid van informatie

Veiligheid is voor ons een basisprioriteit. Voor Worldline 
is het essentieel dat we het veiligheidsniveau van onze 
dienstverlening garanderen en die permanent en duurzaam 
verbeteren in dienst van ons aanbod en onze klanten. 
We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onszelf 
en Worldline te beschermen door waakzaam te zijn voor 
bedreigingen zoals phishing, oplichting, social engineering en 
andere soorten cybercriminaliteit.

Wij zorgen ervoor dat de informatie van Worldline en zijn 
klanten veilig blijft. Ons materiaal is eigendom van Worldline 
en wij dragen bij tot de bescherming en beveiliging van 
gevoelige informatie die toebehoort aan Worldline of zijn 
klanten. Dat helpt het risico van een gegevensinbreuk en 
identiteitsdiefstal te beperken.

Het gebruik van illegale of hacking software

Wij gebruiken geen illegale versies of kopieën zonder licentie 
van commercieel beschikbare software noch zullen wij 
illegale software op onze systemen gebruiken, uitwisselen 
of opslaan. We installeren geen hackingtools op het netwerk 
en/of de werkstations (desktop en laptop) van Worldline 
of van klanten. Die omvatten, maar zijn niet beperkt tot 
producten zoals wachtwoordkrakers, poortscanners, peer-
to-peerprogramma’s, tools om bestanden te delen, packet 
sniffers enz., tenzij daar een geldige, zakelijke reden voor is 
die in lijn is met het geldende beleid.

Bedrijfscontinuïteit

Wij zijn een systemic player in bepaalde landen en een 
belangrijke dienstverlener en grote werkgever op de 
wereldmarkt, wat betekent dat velen afhankelijk zijn van 
onze onderneming. Die vitale positie brengt een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee om de continuïteit te 
verzekeren tegenover alle stakeholders. Worldline waakt 
erover dat er voldoende middelen worden uitgetrokken om 
de belangrijkste activiteiten in het kader van het beheer 
van de bedrijfscontinuïteit te verzekeren, en dat essentiële 
medewerkers over de nodige kennis en achtergrond 
beschikken om hun taak te vervullen. Alle medewerkers, 
ongeacht hun rol in het beheer van de bedrijfscontinuïteit, 
krijgen daar voldoende informatie over om het beheer van 
de bedrijfscontinuïteit te kunnen integreren in de dagelijkse 
werking en de managementprocessen.
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Soms is een situatie moeilijk te 
beoordelen, waardoor de beslissing om 
een schending van de regels te melden, 
heel moeilijk is. In zulke situaties en in 
geval van twijfel kan even nadenken 
over de volgende vragen duidelijkheid 
scheppen:

• Als ik dit niet meld, zal ik dan gerust 
slapen?

• Als ik dit niet meld, kan ik dan nog 
recht in de spiegel kijken?

• Als ik dit niet meld, mag ik dat dan in 
de krant lezen of op het internet zien 
verschijnen?

• Als ik dit niet meld, kan ik mijn 
kinderen dan vertellen dat ik een 
eerlijk mens ben als ze mij daarnaar 
vragen?

• Als ik dit niet meld, kan ik het dan 
met een gerust gemoed in mijn 
memoires vermelden?

• Als ik dit niet meld, kan dat worden 
uitgebreid tot een algemene praktijk 
of een wet?

Als u vindt dat een kwestie moet 
worden aangekaart, doe dat dan ook. 

Bij Worldline reageren we meteen 
als we vermoeden dat een wet, een 
regelgeving of een van de principes 
van deze ethische code werd of dreigt 
te worden overtreden. We melden 
problemen wanneer we ze zien en 
geven meteen ruchtbaarheid aan 
vermoedelijke onregelmatigheden 
op het werk, intern of extern, in de 
wetenschap dat er oplossingen zullen 
worden gevonden voor de problemen 
waarmee we worden geconfronteerd.

Worldline zal geen enkele sanctie of 
maatregel treffen tegen de persoon die 
een probleem meldt, op voorwaarde 
dat dat te goeder trouw werd gedaan 
en zelfs als de gebeurtenissen 
met betrekking tot de melding 
onnauwkeurig blijken of als er als 
gevolg van de melding geen verdere 
actie wordt ondernomen.

Bekommernissen kunnen op 
verschillende manieren worden gemeld:

• Aan de directe leidinggevende;

• Aan de Compliance Functie of 
de Chief Compliance Officer, via 
ComplianceWorldline@worldline.com 
of worldline.integrityline.org

Meldingen zullen worden behandeld 
en opgevolgd in overeenstemming 
met het beleid en het proces voor 
compliancemeldingen (Compliance 
Alert Policy and Process).

Tenzij de wet dat toestaat, worden 
anonieme meldingen niet aanvaard.

4. Melding van inbreuken
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