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4 Inleiding

Inleiding

Wat is een gedragscode?
Dit document is een gedragscode. Deze gedragscode wordt hierna de 

“Code” genoemd. Als over de Code wordt gesproken, worden daarmee 

ook bijbehorende regelingen, protocollen en policies bedoeld, die de 

Code nader invulling geven en die in de Code worden genoemd (hierna: 

de “Protocollen”).

Deze Code bevat de belangrijkste normen en waarden van PLUS.  

De waarden van PLUS als werkgever en de waarden van PLUS als  

zakelijk partner. 

Elke medewerker van PLUS moet zich tijdens zijn dagelijkse werkzaam-

heden gedragen naar deze Code. Deze Code richt zich dus op ons gedrag. 

Iedere medewerker van PLUS is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 

eigen gedrag en dus ook voor het naleven van deze Code.

Uiteraard kan niet alles in een Code worden beschreven. Iedere situatie is 

anders. In elke situatie spelen andere feiten en omstandigheden een rol, 

zodat je nooit uitputtend kunt beschrijven wat wel of niet mag.

Het gaat om de geest van de Code. De Code geeft een duidelijke richting 

aan, maar is niet volledig. 

Voor wie geldt de gedragscode?
Deze Code geldt voor iedereen die:

• In dienst is van PLUS;

• Werkzaamheden verricht voor PLUS;

PLUS staat voor PLUS Retail B.V. of alle aan haar gelieerde vennootschappen
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Hulpmiddel bij het naleven van de Code
Bij het naleven van de Code is het belangrijk om je gezond verstand  

te blijven gebruiken. 

De vragen in onderstaand stappenplan kunnen je daarbij helpen: 

Is dit conform de geldende wet- en regelgeving?



Zo ja:

Is dit in overeenstemming met onze Code?



Zo ja:

Zou ik me prettig voelen om deze situatie te bespreken met mijn

  vrienden en familie?



Zo ja:

Zou ik dit in de krant willen lezen?



Zo nee:

Als het antwoord op één van deze vragen “nee” is of indien je twijfels 

hebt, ga dan niet verder: kaart de situatie aan en vraag advies.

Met wie en hoe kan ik contact opnemen?  

Je kunt (in vertrouwen) contact opnemen met je (hoogste of direct) 

leidinggevende, de twee vertrouwenspersonen of overige (aangewezen) 

Meldfunctionaris, zoals opgenomen in de Meldregeling.



Je aan de wet houden

Je aan de wet houden

Uitgangspunt
Uiteraard moest iedereen binnen PLUS zich aan de wet houden. Dat geldt 

voor alle wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving wordt aangevuld 

met de waarden en normen van PLUS, zoals in deze Code opgenomen.

Mededingingswet- en regelgeving
Wet- en regelgeving op het gebied van mededingingsrecht zijn voor 

PLUS heel belangrijk. Mededingingswetgeving is bedoeld om de vrije en 

eerlijke concurrentie te bevorderen. PLUS voldoet aan deze wetgeving. 

PLUS steunt constructieve wetgeving waarbij handelsbeperkingen, 

oneerlijke praktijken en misbruik van economische macht verboden zijn. 

Medewerkers van PLUS wisselen geen informatie uit met concurrenten 

over prijzen en marktaandelen. 

Dit is verder uitgewerkt in de Richtlijn Mededingingsrecht van PLUS. 
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Elkaar respecteren

Uitgangspunt
We respecteren de rechten van alle medewerkers. Hieronder valt het 

recht op een veilige werkplek zonder intimidatie en discriminatie.  

Het is essentieel dat wederzijds respect tussen collega’s bestaat. 

Discriminatie 
PLUS voert een personeelsbeleid gebaseerd op objectieve, niet-

discriminerende criteria. 

Intimidatie en pesten 
Van medewerkers van PLUS wordt verwacht dat zij samenwerken om de 

doelstellingen van de onderneming te kunnen verwezenlijken. Ook wordt 

van medewerkers verwacht dat zij zorgdragen voor een respectvolle 

omgeving. Dat betekent een omgeving zonder intimidatie of onbehoorlijk 

gedrag naar elkaar en waarin iedereen elkaar met respect behandelt en 

zich professioneel opstelt.

Om deze respectvolle omgeving te realiseren en te behouden, vragen wij 

aan onze medewerkers om zorgen of vermoedens van onbehoorlijk, niet-

respectvol dan wel onprofessioneel gedrag onder collega’s aan te kaarten 

bij de desbetreffende leidinggevende, vertrouwenspersoon of overige 

(aangewezen) Meldfunctionaris, zoals opgenomen in de Meldregeling. 

Deze meldingen zullen, indien mogelijk, anoniem worden behandeld. Voor 

meer details over de regeling betreffende deze meldingen verwijzen wij 

naar de Meldregeling.

Drugs en alcoholgebruik 
Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich steeds naar behoren 

gedragen. Dat betekent onder meer dat het onder invloed van alcohol of 

drugs op de werkplek verschijnen of het gebruik van alcohol of drugs op 
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de werkplek en tijdens werktijd niet is toegestaan. Tijdens zakelijke diners, 

recepties of een (afscheids)borrel is het wel geoorloofd om met mate 

alcohol te drinken. 

Vrijheid van vereniging 
Medewerkers hebben vanzelfsprekend het recht zich te verenigen en 

collectief te onderhandelen. Uiteraard mogen zij lid worden van een 

vakbond of ondernemingsraad. 
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Handel eerlijk en  
verantwoord

Integriteit
Voor PLUS is een betrouwbare reputatie heel belangrijk. Gezien de 

belangrijke rol die PLUS in het maatschappelijke verkeer vervult mag 

aan onze integriteit niet worden getwijfeld. Wij verlangen van onze 

medewerkers dat zij integer met elkaar, met klanten en met derden 

omgaan. Ook onze partners in het zakelijke verkeer, zoals (toe-) 

leveranciers en ondernemers, dienen integer en betrouwbaar te zijn. 

Als blijkt dat zij dat niet zijn, gaan we met deze partijen in gesprek en 

beëindigen we eventueel de commerciële relatie. 

Privacy 
Wij respecteren de privacy van onze klanten en medewerkers en

beschermen hun persoonlijke gegevens zo goed mogelijk. Bij onze

activiteiten kan informatie worden verzameld over klanten, medewerkers, 

(toe)leveranciers, concurrenten en anderen. Wij behandelen deze gegevens 

vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend en alleen voor zover nood-

zakelijk voor aanvaardbare bedrijfsdoeleinden van PLUS waarbij de 

geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

 

Geschenken en uitnodigingen 
Het uitgangspunt is dat medewerkers van PLUS geen geschenken mogen 

aannemen of geven. Uitgezonderd zijn geschenken van minder dan 

vijftig euro. Deze mogen in beginsel worden geaccepteerd en/of worden 

gegeven. De ontvangst van geschenken van minder dan vijftig euro moet 

wel gemeld worden aan de leidinggevende. De leidinggevende kan dit 

eventueel	afstemmen	met	de	compliance	officer	van	PLUS.	

Geschenken van meer dan vijftig euro  mogen niet worden geaccepteerd. 

Bij geschenken kun je denken aan producten, maar bijvoorbeeld ook aan 
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diners, uitnodigingen voor reizen of evenementen, theater etc. Kortom, 

alles dat vrijwillig wordt gegeven en voor de ontvanger een bepaalde 

waarde heeft. 

Met betrekking tot geschenken met een waarde van meer dan vijftig 

euro geldt één uitzondering: er zijn gevallen waar het weigeren van een 

geschenk de persoon die het aanbiedt in verlegenheid kan brengen of kan 

kwetsen. Indien daarvan sprake zou kunnen zijn, dient overleg plaats te 

vinden	tussen	de	ontvanger,	de	leidinggevende	en	de	compliance	officer	

van PLUS. Tijdens dit overleg wordt vastgesteld of het geschenk mag 

worden aangenomen en wat daarmee gebeurd. 

Alle geschenken die rond Kerst verkregen worden (dus alle geschenken 

van minder dan vijftig euro; geschenken met een waarde van meer dan 

vijftig euro mogen namelijk niet geaccepteerd worden), moeten worden 

afgegeven en worden opnieuw verdeeld onder de medewerkers van 

PLUS. 

Van onze leveranciers en andere zakelijke partners verwachten wij 

dat zij zich onthouden van het aanbieden van geschenken aan onze 

medewerkers of aan derden met het doel hen te beïnvloeden. Indien wij 

constateren dat in strijd hiermee is gehandeld, kunnen wij de commerciële 

relatie beëindigen. Het is uiteraard in geen geval toegestaan om steek-

penningen te geven of aan te nemen. 

Diefstal en fraude 
Het is het beleid van PLUS om van gevallen van diefstal en fraude door 

externen die met PLUS verband houden aangifte te doen bij de politie. 

Gevallen van interne diefstal en fraude zullen in principe leiden tot 

disciplinaire maatregelen waaronder de mogelijkheden tot beëindiging 

van het dienstverband en aangifte bij de politie. 

Eventuele schade en de kosten die gemaakt zijn voor het verrichten 

van het onderzoek en de afwikkeling hiervan kunnen op de medewerker 

worden verhaald.  
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Administratie
Het management moet ervoor zorgen dat alle relevante transacties en 

andere handelingen correct, nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden 

vastgelegd in de administratie. (Interne) bevoegdheden met betrekking 

tot het aangaan van verplichtingen en goedkeuren van facturen zijn 

geregeld in de procuratieregeling van PLUS. 

Zaken doen
Onze klanten zijn bepalend voor ons succes. Uitgangspunt is dan ook 

dat wij alles in het werk stellen om aan de wensen van onze klanten te 

voldoen of die te overtreffen. Uiteraard binnen de kaders van de Code. 

Wij geven onze klanten goede service en staan open voor klachten, 

commentaar en advies. 

Wij doen zaken op basis van een eerlijke en ethische bedrijfsvoering, 

goede trouw en integriteit. We verwachten hetzelfde van iedereen met 

wie wij zaken doen. 

Arbeidsomstandigheden bij leveranciers
PLUS en de zakelijke relaties van PLUS betrekken producten uit een  

groot aantal landen met verschillende culturele achtergronden, uiteen-

lopende sociaal maatschappelijke omstandigheden en derhalve ook met 

verschillende waarden en normen. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat 

alle (buitenlandse) leveranciers onze waarden, zoals neergelegd in deze 

Code, zullen onderschrijven. 

Wij stellen daarom een aantal minimale voorwaarden aan de relatie met 

zakelijke partners:

• Deze partners dienen de (Nederlandse) wet- en regelgeving na  

 te leven;

• Deze partners dienen de vrijheid van vereniging en het recht op   

 collectieve onderhandelingen van hun medewerkers te respecteren;

• Deze partners dienen het verbod op discriminatie na te leven; 
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• Deze partners dienen een passende beloning te betalen voor de   

 werkzaamheden van hun medewerkers;

• Deze partners dienen de wet- regelgeving en branchevoorwaarden   

 betreffende arbeidstijden en veiligheid en gezondheid op het werk na  

 te leven; 

• Deze partners dienen een verbod op kinderarbeid te eerbiedigen;

• Deze partners dienen een verbod op dwangarbeid te eerbiedigen.

Indien onze zakelijke partners niet aan deze minimale voorwaarden 

voldoen, zullen wij met deze partners in gesprek gaan en eventueel de 

commerciële relatie beëindigen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat al jaren hoog op 

de agenda bij PLUS. Het MVO-beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie 

en geborgd in het Greenteam. Het Greenteam - bestaande uit managers 

en medewerkers van verschillende disciplines - bepaalt de koers voor 

het MVO-beleid en zorgt voor een goede uitvoering daarvan. We 

hebben de zorg voor mens, dier, natuur en milieu hoog in het vaandel 

staan. Zowel voor als achter de schermen zijn we volop bezig onze 

bedrijfsvoering en het assortiment te verduurzamen en onze klanten en 

medewerkers te helpen bij het maken van een duurzame en/of gezonde 

keuze.Onze aandacht voor verantwoorde herkomst van ons assortiment, 

gezondheid en vitaliteit, een beter milieu, lokale betrokkenheid en goed 

werkgeverschap zie je terug in de vijf pijlers van ons MVO-beleid.  

Dit beleid is uiteengezet op plus.nl/verantwoord. 
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Bescherm bedrijfsmiddelen, 
persoons- en (overige)  
vertrouwelijke gegevens 

Uitgangspunt
Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de bedrijfsmiddelen van 

PLUS tegen misbruik, beschadiging, verlies en diefstal. We beschermen 

en bewaken ook de integriteit van vertrouwelijke gegevens en persoons-

gegevens van medewerkers en klanten in het bijzonder.

Vertrouwelijke gegevens en persoonsgegevens 
PLUS gaat conform de geldende wet- en regelgeving om met persoons-

gegevens. PLUS vindt het zeer belangrijk om zorgvuldig om te gaan met 

persoonsgegevens. Dat geldt niet alleen voor persoonsgegeven, maar 

uiteraard ook voor vertrouwelijke gegevens in het algemeen. 

PLUS beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciers 

en een intern informatiebeveiligingsbeleid. Daarin is het beleid van PLUS 

opgenomen omtrent de beveiliging van vertrouwelijke gegevens en 

persoonsgegevens. 

Medewerkers van PLUS hebben een geheimhoudingsplicht, die zowel 

tijdens	als	na	afloop	van	het	verrichten	van	werkzaamheden	voor	PLUS	

geldt.  Mochten onze medewerkers desondanks gegevens waarvan zij 

zouden moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn bekendmaken, 

dan heeft PLUS het recht om disciplinaire maatregelen tegen deze 

medewerkers te nemen. Ontslag behoort daarbij uitdrukkelijk tot  

de mogelijkheden. 

 

 



Internet, social media en e-mail
Wij gaan zorgvuldig om met (publiekelijke) uitingen over PLUS via welk 

medium dan ook, maar vooral via internet, WhatsApp, social media en 

via e-mail. Uitingen via deze media zijn immers (over het algemeen) 

openbaar. Deze berichten kunnen door veel mensen worden gelezen en 

dat biedt mogelijkheden voor PLUS. Naast deze kansen kunnen deze 

berichten echter ook de goede naam van PLUS schaden. Het is dus 

belangrijk dat medewerkers bedacht zijn op de mogelijke consequenties 

van het plaatsen van een bericht op internet dan wel op social media. 

Voor het gebruik van internet en e-mail door de medewerkers van 

PLUS is een Protocol opgesteld. Daarin staan de belangrijkste regels 

betreffende het gebruik van internet en e-mail, zoals:

- Het is niet toegestaan websites te bezoeken of e-mails te versturen  

	 die	een	ontoelaatbaar	karakter	hebben,	zoals	een	pornografisch	of		 	

 racistisch karakter;

- Het gebruiken van internet en e-mail voor doeleinden, die niet zakelijk  

 zijn, is slechts in beperkte mate toegestaan en dit gebruik mag   

 uiteraard (de goede naam van) PLUS niet schaden;

- Het is niet toegestaan om berichten te plaatsen op internet dan wel  

 op social media, die de goede naam dan wel de belangen van PLUS   

 kunnen schaden;

- Het is niet toegestaan om software op je computer te downloaden en  

 te installeren, tenzij dit besloten ligt in de uitoefening van de 

 (ICT-)functie.

PLUS kent social media richtlijnen. Op incidentele basis kan controle 

plaatsvinden van het gebruik van e-mail, social media en internet. Dit doet 

PLUS echter alleen, indien zij aanwijzingen heeft van overmatig gebruik 

voor niet zakelijke doeleinden dan wel bij misbruik. Ook doet PLUS dit 

alleen, indien zij daarvoor schriftelijke toestemming heeft van de directie 

van PLUS.

14 Bescherming gegevens
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Strategische informatie
Voor een mededeling in het openbaar, zoals publicaties, interviews, een 

bericht op social media, betreffende strategische informatie voor of over 

PLUS door een medewerker van PLUS is schriftelijke toestemming van de 

directie van PLUS vereist. 
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Belangenconflicten  
vermijden

Belangenconflicten 
Wij verwachten van alle medewerkers van PLUS dat zij zich betrouwbaar en 

professioneel zullen bedragen en in het belang zullen handelen van PLUS. 

Wij vermijden situaties waarin zich (mogelijk) belangenverstrengeling zou 

kunnen voordoen tussen enerzijds het belang van PLUS en anderzijds een 

mogelijk persoonlijk belang.

Het vertrouwen van klanten, leveranciers en andere partners is voor PLUS 

heel	belangrijk.	Belangenconflicten	of	de	schijn	ervan	ondermijnen	dit	

vertrouwen, zodat PLUS altijd haar uiterste best zal doen om belangen-

conflicten	te	voorkomen.	

Meer in het bijzonder geldt dat iedere transactie waarbij een medewerker 

een persoonlijk belang heeft, schriftelijk moet worden goedgekeurd 

door de directie van PLUS. Daarbij kun je ook denken aan transacties 

met ondernemingen waarin een medewerker een belang heeft of op 

een andere wijze persoonlijk is betrokken (bijvoorbeeld als adviseur of 

commissaris).  

Indien	een	medewerker	een	situatie	tegenkomt	die	als	een	belangconflict	

zou kunnen worden opgevat, is het belangrijk dat deze medeweker dit 

(mogelijke)	belangenconflict	meldt.

Daarom vragen we jou om al je zorgen of vermoedens van een mogelijk(e) 

belangenconflict(en)	van	de	wet,	onze	Code	of	Protocollen	aan	te	kaarten	

bij jouw leidinggevende, de twee vertrouwenspersonen of overige 

(aangewezen) Meldfunctionaris, zoals opgenomen in de Meldregeling.  

Deze meldingen zullen, indien mogelijk, anoniem worden behandeld.  

Dit is nader uitgewerkt in de daarbij behorende Meldregeling.
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Nevenactiviteiten 
Wij vinden het een goede zaak als onze medewerkers nevenactiviteiten 

hebben. Deze mogen echter uiteraard niet strijdig zijn met de belangen 

van	PLUS.	Deze	nevenactiviteiten	mogen	geen	belangenconflicten	

veroorzaken. 
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Naleving

Verantwoordelijkheden en aankaarten
Wij moeten ons allemaal richten op onze doelen zonder onze waarden uit 

het oog te verliezen. Bij het behalen van onze doelen moeten we de Code 

derhalve naleven. We verwachten dat iedereen streeft naar een cultuur 

van openheid waarin vragen, dilemma’s en twijfels met betrekking tot de 

interpretatie of de naleving van deze Code geuit durven te worden.

Het niet melden van een mogelijke overtreding kan de situatie verergeren 

en het vertrouwen schaden. Daarom vragen we jou om al je zorgen of 

vermoedens van een mogelijke overtreding van de wet, onze Code of 

de Protocollen aan te kaarten bij jouw leidinggevende, een van de twee 

vertrouwenspersonen of overige (aangewezen) Meldfunctionaris.

De medewerkers met een leidinggevende functie hebben extra verant-

woordelijkheden. Voor deze leidinggevende medewerkers is een belang-

rijke rol weggelegd in relatie tot deze Code en de Protocollen, die aan 

bepaalde onderdelen van de Code nadere invulling geven.

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en moeten ervoor zorgen 

dat de medewerkers binnen hun team over de kennis en de middelen 

beschikken om deze Code en de daarbij behorende Protocollen te kunnen 

naleven. De leidinggevenden zijn tevens het eerste aanspreekpunt op het 

moment dat medewerkers vragen hebben over naleving van deze Code 

inclusief de Protocollen.

Het creëren van een transparante en open omgeving waarin zorgen 

of twijfels kunnen worden geuit zonder angst voor represailles, is van 

essentieel belang voor het behoud van onze reputatie en een prettige 

(werk)sfeer waarin medewerkers zich veilig voelen, Alleen zo kunnen  

alle medewerkers hun kwaliteiten volledig ontplooien.



De Code Naleven

Disciplinaire maatregelen
Het veronachtzamen en of overtreden van de wet- en regelgeving, 

deze Code of de daarbij behorende Protocollen of het negeren van 

een overtreding door een ander kan ernstige gevolgen hebben voor 

PLUS en/of de betrokken personen, zoals gevangenisstraf, persoonlijke 

aansprakelijkheid en / of boetes alsmede reputatieschade. Het is niet 

toegestaan om derden of andere middelen in te zetten om deze Code te 

omzeilen. Overtreding kan derhalve leiden tot disciplinaire maatregelen, 

waarbij ontslag uitdrukkelijk tot de mogelijkheden behoort.

Geen represailles
Medewerkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden als ze weigeren 

om zaken te doen om zo te voldoen aan deze Code of als zij te goeder 

trouw een (vermoeden van een) overtreding van deze Code door een ander 

melden. Als jij het gevoel hebt dat je een bepaalde zorg of een bepaald 

dilemma niet kunt aankaarten en redelijkerwijs niet kunt bespreken met 

jouw collega’s, kun je dit conform de Meldregeling in vertrouwen melden 

bij jouw leidinggevende, een van de twee vertrouwenspersonen of overige 

(aangewezen) Meldfunctionaris, zoals opgenomen in de Meldregeling. 

Rangorde
Wet- en regelgeving die strikter is dan deze Code inclusief de Protocollen 

prevaleert. Hetzelfde geldt voor striktere zelfreguleringsafspraken.

Afdelingen hebben de mogelijkheid om, in aanvulling op deze Code nadere 

regels vast te stellen voor de wijze waarop medewerkers, leveranciers en 

andere betrokkenen moeten handelen, indien zij werken voor of zaken 

doen met PLUS. Deze nadere regels mogen niet in strijd zijn met deze 

Code en kunnen in principe alleen een nadere uitwerking bevatten. 

Deze Code (versie december 2018) vervangt de voorgaande 

Ondernemingscode van PLUS. De Code (inclusief Protocollen) is 

te vinden op de I-schijf onder P&O en dan Ondernemingscode.  

Wijzigingen in deze Code kunnen van tijd tot tijd worden aangebracht na 

kennisgeving. De Nederlandse versie van de Code is leidend.

PLUS Retail B.V.
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Voor vragen kan je 

contact opnemen met 

de afdeling P&O of  

Juridische zaken via  

P&O@plusretail.nl.


