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Lincoln Electric gelooft in eerlijk en integer zakendoen en in het naleven van de wet- en regelgeving van 

de landen waarin we actief zijn. We streven ernaar om zakenpartners te kiezen die dezelfde waarden 

delen. Deze gedragscode voor kanaalpartners beschrijft onze verwachtingen met betrekking tot de 

zakelijke praktijken van onze distributeurs, agenten, integrators en wederverkopers. De verwachtingen 

in deze code zijn essentiële factoren met betrekking tot de beslissing om zakelijke relaties aan te gaan 

of uit te breiden. De verwachtingen in deze code zijn geen vervanging van specifieke vereisten in 

contracten, maar is bedoeld als aanvulling op specifieke vereisten in contracten.  

 
OMKOPING EN CORRUPTIE 

Steekpenningen, smeergeld en soortgelijke betalingen zijn verboden. Kanaalpartners mogen niets van waarde 

aanbieden, verstrekken, beloven of accepteren dat kan worden opgevat als een betaling voor het verkrijgen 

van een ongepast zakelijk voordeel.  Kanaalpartners mogen namens ons geen betalingen, reizen, 

entertainment of geschenken aanbieden aan openbare functionarissen of de overheid. Kanaalpartners moeten 

voldoen aan de Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transaction 

(OECD), de Amerikaanse Foreign Corruption Practices Act (FCPA), de Britse Bribery Act en de anti-

omkopings- en anticorruptiewetten van alle landen waar ze zaken doen.  

 

EERLIJKE CONCURRENTIE 

Kanaalpartners moeten alle toepasselijke antitrust- en concurrentiewetten naleven en zich onthouden van 

activiteiten die de concurrentie kunnen beperken, zoals prijsafspraken, heimelijke afspraken, 

markttoewijzing, illegale monopolies, boycots, illegale uitwisselingen van gevoelige informatie met 

concurrenten of andere oneerlijke handelspraktijken.  Kanaalpartners moeten voorkomen dat er zelfs maar 

een schijn van ongepaste praktijken ontstaat. 

 
HANDELSNALEVING 

Kanaalpartners moeten alle toepasselijke wetten inzake exportcontrole en economische sancties naleven, 

inclusief die van de VS en andere landen, die van toepassing zijn op de import, export, wederverkoop en 

wederuitvoer van producten en technologie van Lincoln Electric.  Kanaalpartners mogen producten of 

technologie van Lincoln Electric niet verkopen of overdragen voor verboden eindgebruik. Ze mogen ook 

geen producten of technologie verkopen of overdragen aan klanten die onderworpen zijn aan sancties van 

de VS of de EU of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of aan entiteiten of individuen in landen of 

regio's die onderworpen zijn aan uitgebreide sancties.  

BELANGENCONFLICTEN 

Kanaalpartners zullen alle feitelijke of potentiële belangenconflicten bekendmaken, ook wanneer een van 

hun werknemers een relatie heeft met een van onze werknemers die beslissingen kan nemen die van 

invloed zijn op de zaken van de kanaalpartner, of wanneer een van onze werknemers enige vorm van 

financieel belang heeft in het bedrijf van de kanaalpartner. 

GESCHENKEN, REIZEN EN ENTERTAINMENT 

Kanaalpartners mogen nooit iets van waarde geven of ontvangen om een ongepast zakelijk voordeel te 

verkrijgen of om iemands vermogen om op eerlijke en onpartijdige wijze zakelijke beslissingen te nemen te 

beïnvloeden. Kanaalpartners zullen ervoor zorgen dat geschenken, betaalde reizen en entertainment 

bescheiden, zeldzaam, in overeenstemming met zakelijke normen en voor een legitiem doel zijn.  

Kanaalpartners mogen namens ons geen betalingen, reizen, entertainment of geschenken aanbieden aan 

openbare functionarissen of de overheid. Lincoln Electric verbiedt geschenken, reizen en vormen van 

entertainment die illegaal, extravagant of frequent zijn of ongepast lijken. 
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VERTROUWELIJKE INFORMATIE; INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Kanaalpartners moeten verantwoordelijk handelen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie, zoals 

eigendoms- en bedrijfsinformatie. Kanaalpartners moeten de vertrouwelijkheid van onze handelsgeheimen en 

ander intellectueel eigendom bewaren en onze merknamen en handelsmerken alleen gebruiken wanneer 

hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven. 

 
ANTI-WITWASSEN (ANTI-MONEY LAUNDERING, AML) 

Kanaalpartners moeten het witwassen van geld vermijden en mogen dit niet faciliteren. De kanaalpartner zal 

alert zijn op ongebruikelijke of verdachte activiteiten of transacties.  Dit kunnen onder meer pogingen tot 

contante betalingen zijn, regelingen waarbij geld wordt overgemaakt van of naar landen of partijen die niets 

te maken hebben met de transactie, ongebruikelijke complexe transacties die geen reëel zakelijk doel 

weerspiegelen, of pogingen om registratie- of rapportagevereisten te omzeilen.  

 
TOEZICHT EN NALEVING 

Kanaalpartners moeten een managementsysteem gebruiken dat ervoor zorgt dat aan deze verwachtingen 
wordt voldaan. We kunnen vragen om bevestiging van de naleving van deze code. 

 

ANTI-DISCRIMINATIE EN ANTI-INTIMIDATIE 

De kanaalpartner moet een werkomgeving aanbieden die vrij is van alle vormen van discriminatie en 

intimidatie op basis van, maar niet beperkt tot, ras, huidskleur, geslacht, religie, nationaliteit, leeftijd, 

handicap, moederschap, genderidentiteit en seksuele geaardheid.  

 

VERMOEDELIJKE OVERTREDINGEN VAN DE CODE MELDEN  
 

Als u denkt of vermoedt dat een werknemer of kanaalpartner van Lincoln Electric de toepasselijke wetgeving 

of deze gedragscode schendt, hebt u de verantwoordelijkheid om uw zorgen te melden via onze Compliance 

Hotline: https://lincolnelectric.ethicspoint.com.  Onze Compliance Hotline staat anonieme meldingen toe, 

behalve zoals vastgesteld door bepaalde privacywetten in geselecteerde landen.  Lincoln Electric staat geen 

vergelding toe tegen werknemers of kanaalpartners voor het te goeder trouw melden van schendingen of 

vermoedelijke schendingen. 
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