
1

TRACTEBEL ENGINEERING
BELEID INZAKE GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID

Versie voor Leveranciers
Versie: 1.00
Datum: 21/05/2018
Perimeter: Tractebel N.V.



2

Inhoud

GLOSSARIUM ................................................................................................................................... 3

1. UITGANGSPRINCIPES  ................................................................................................................. 4

2. TOEPASSINGSPRINCIPES  .......................................................................................................... 5

3. VERBODEN PRAKTIJKEN ............................................................................................................ 5

4. VRAAG ADVIES IN VERBAND MET ONTVANGEN GESCHENKEN  ............................................ 6

5. GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID WAARVOOR TOELATING VEREIST IS ............................... 6

6. REIZEN EN UITNODIGINGEN VOOR EVENEMENTEN  ................................................................ 7

7. REGISTRATIE EN DOCUMENTATIE  ............................................................................................ 7

BIJLAGE 1: GESCHENKEN/GASTVRIJHEID – FORMULIER VOOR
RAPPORTERING/GOEDKEURING  ................................................................................................... 9

BIJLAGE 2: SCHEMA – SAMENVATTING VAN DE GOEDKEURINGSREGELS  ........................... 10

Deze versie van het Beleid inzake “Geschenken en Gastvrijheid” van Tractebel is van
toepassing op alle Consultants en werknemers. Overeenkomstig de verbintenissen
van de Raamovereenkomst voor diensten en in de context van de verbintenissen van
de diensten van de Consultant die worden verleend aan Tractebel en de relatie met
haar klanten en andere dienstverleners.
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GLOSSARIUM

Entiteit verwijst naar een juridische entiteit, firma of onderneming die deel uitmaakt van de Tractebel
Groep. Voor Tractebel Engineering NV, betekent Entiteit elk van de GE Belgium & Associated
Territories, BE Nuclear and BE Energy Transistion.

Familieleden verwijst naar echtgenoot of een persoon die gelijkgesteld kan worden met een
echtgenoot, de kinderen en hun echtgenoten of personen die gelijkgesteld kunnen worden met een
echtgenoot, en de ouders.

Geschenken en Gastvrijheid betekent elk voordeel, gegeven of ontvangen, van welke aard ook.
Uitnodigingen voor evenementen, reisvergoedingen, al dan niet in het kader van uitnodigingen voor
evenementen, reizen voor technische redenen of culturele of sportevenementen vallen onder deze
categorie.

Openbaar Ambtenaar verwijst naar een natuurlijke persoon die een prominente publieke functie
vervult zoals:

· Werknemers, ambtenaar of directeur die een regerings- of openbare autoriteit, organisatie of
onderneming vertegenwoordigt, alsook elke persoon die bevoegd is om te handelen in naam
van, in opdracht van een dergelijke autoriteit, organisatie of onderneming;

· Een persoon die een verkozen ambt of publiek ambt bekleedt;
· Een kandidaat voor een politieke verkiezingen;
· Een lid van de rechterlijke macht of een persoon die een uitvoerend ambt bekleedt in een

overheidsadministratie of een wetgevende positie;
· Een persoon die werkt voor een politieke partij of een vereniging die verbonden is aan een

politieke partij;
· Een lid van kantoren die verbonden zijn met personen die een publiek ambt bekleden, al dan

niet verkozen.

Referentiewaarde 1 is gelijk aan 30 EUR of de tegenwaarde in een lokale munt tegen de huidige
wisselkoers, tenzij een lager bedrag van toepassing is specifiek voor de Entiteit. Deze waarde moet
worden geïnterpreteerd als een door een persoon geschatte waarde.

Referentiewaarde 2 is gelijk aan 100 EUR of de tegenwaarde in een lokale munt tegen de huidige
wisselkoers, tenzij een lager bedrag van toepassing is specifiek voor de Entiteit. Deze waarde moet
worden geïnterpreteerd als een door een persoon geschatte waarde.

Referentiewaarde 3 is gelijk aan 300 EUR of de tegenwaarde in een lokale munt tegen de huidige
wisselkoers, tenzij een lager bedrag van toepassing is specifiek voor de Entiteit. Deze waarde moet
worden geïnterpreteerd als een door een persoon geschatte waarde.

Tractebel Groep of B.U. verwijst naar Tractebel Engineering N.V. en haar dochterondernemingen
of juridische entiteiten waarin zij een zeggenschapsbelang heeft, evenals Laborelec en de “Centre
d’Expertise en Etudes et Modélisations Economiques” (CEEME).

Door Externe Medewerkers moet worden verstaan de freelancers en dienstverleners die belast met
een Opdracht zijn in een Entiteiten van de Tractebel Groep.

De Coördinator van de Opdracht (voor Externe Medewerkers) is de werknemer van Tractebel die
bevoegd is om functionele leiding te geven aan de onafhankelijke dienstverlener in een Entiteit van
Tractebel Groep.

De Ethics & Compliance Officer is de persoon van de Entiteit die bevoegd is om te beslissen over
compliance met het Beleid.
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1. UITGANGSPRINCIPES

· Geschenken en Gastvrijheid mogen in principe niet aangeboden of aanvaard worden, behalve
wanneer het aanbieden of aanvaarden:
o bedoeld is om de naam of de activiteiten van de Tractebel Groep te promoten;
o een kwestie van hoffelijkheid is in het kader van normale zakelijke relaties;
o bedoeld is om een hartelijke professionele relatie op te bouwen;
o van een bescheiden waarde is.

· U mag geen Geschenken of Gastvrijheid aanbieden of aanvaarden indien dit gelijk staat aan of
redelijkerwijs kan beschouwd worden als een oneigenlijk voordeel of beloning.

· Geschenken en Gastvrijheid moeten een redelijke waarde hebben en te goeder trouw worden
aangeboden of ontvangen.

· De wetten van de betreffende landen, wetten met extraterritoriale toepassing en alle ethische
principes van Engie1 en Tractebel Groep moeten worden nageleefd.

· Specifiek met betrekking tot Openbare Ambtenaren:

O U mag geen Geschenk of Gastvrijheid aanbieden aan een Openbaar Ambtenaar met de
bedoeling de Openbaar Ambtenaar te beïnvloeden in zijn/haar officiële hoedanigheid en met de
bedoeling zaken of zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden, tenzij de Openbare
Ambtenaar bij schriftelijke wet op deze manier mag beïnvloed worden;

O In sommige rechtsgebieden, is een Geschenk of Gastvrijheid aan een Openbaar Ambtenaar
strikt verboden bij wet, ongeacht de bedoeling of het effect ervan;

O In sommige rechtsgebieden leggen de toepasselijke wetten de limieten vast voor de waarde
van een Geschenk of Gastvrijheid die mag worden aangeboden aan een Openbare Ambtenaar
of de specifieke omstandigheden waarin een Geschenk of Gastvrijheid niet mag worden
aangeboden aan een Openbare Ambtenaar.

· Het ontvangen en aanbieden van Geschenken en Gastvrijheid is onderworpen aan bepaalde
goedkeuringen. Het schema bij dit document geeft een overzicht van de toepasselijke regels.

· Register - documentatie:

O Alle aangeboden Geschenken en Gastvrijheid moeten gedocumenteerd worden en de
documentatie moet bewaard worden voor inspectie

O In elke entiteit houdt de Ethics & Compliance Officer een register van Geschenken en
Gastvrijheid bij voor de betreffende Entiteit

O Alle ontvangen en aangeboden Geschenken en Gastvrijheid boven Referentiewaarde 1 voor
Publieke Ambtenaren en boven Referentiewaarde 2 voor privépartijen moet worden
geregistreerd.

· Voorzichtigheid is geboden:

Geschenken en Gastvrijheid moeten voorzichtig worden benaderd om ongepaste situaties te
vermijden. Deze situaties zouden zich bij voorbeeld kunnen voordoen wanneer het onwettig is om
Geschenken en Gastvrijheid aan te bieden of te ontvangen, wanneer Geschenken en Gastvrijheid
uzelf en/of Tractebel zouden verwikkelen in omkoperij of waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat ze zouden leiden tot beschuldigingen van omkoperij, of waarbij het onafhankelijk
oordeel van uzelf of de andere partij in het gedrang zou komen.

1 Zie in het bijzonder “Ethiek in commerciële relaties – Basisbeginselen van Engie”.
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2. TOEPASSINGSPRINCIPES

De in dit Beleid uiteengezette regels:

· Gelden voor alle personeelsleden, inclusief medewerkers en Externe Medewerkers/freelancers van
de Tractebel Groep;

· Zijn erop gericht personeelsleden en Externe Medewerkers te begeleiden in hun dagelijkse gedrag
en activiteiten in relatie met verschillende stakeholders (klanten, partners, leveranciers, private of
publieke autoriteiten…).

Dit beleid moet worden geïmplementeerd door alle Entiteiten van de Groep Tractebel. De toepassing
van dit Beleid is dwingend. De Entiteiten van de Groep Tractebel dienen striktere regels specifiek voor
hun Entiteit op te stellen (bv. met lagere bedragen) indien vereist door de lokale wetgeving of indien in
het licht van de lokale omstandigheden dergelijke striktere regels vereist of aangewezen zijn2. In dat
geval dienen de striktere regels specifieke voor de Entiteit te worden voorgelegd aan de BU Chief Ethics
& Compliance Officer voordat ze van kracht worden.

In geval van twijfel over de toepassing van dit Beleid of met vragen kunt u steeds contact opnemen met
de Ethics & Compliance Officer, met de juridisch adviseur van uw Entiteit of met de B.U. Chief Ethics &
Compliance Officer.

3. VERBODEN PRAKTIJKEN

De volgende Geschenken en Gastvrijheid ZIJN VERBODEN:

· indien dit gelijk staat aan of redelijkerwijs kan beschouwd worden als een oneigenlijk voordeel
of beloning;

· indien dit of indien er redelijkerwijs van uitgegaan kan worden dat dit de ontvanger oneigenlijk
beïnvloedt;

· indien dit gegeven wordt met de bedoeling een contract of een deal te behalen voorafgaandelijk
aan een beslissing of volgend op een gunstige beslissing met betrekking tot de toekenning van
een dergelijk contract of deal;

· voorwaardelijke Geschenken;
· waarvoor de ontvanger theoretisch gezien niet in staat zou zijn om een Geschenk of

Gastvrijheid met een vergelijkbare waarde terug te geven (om het risico op afhankelijkheid te
vermijden);

· in de vorm van diensten of andere voordelen (bij voorbeeld belofte van tewerkstelling);
· niet in overeenstemming met lokale of extraterritoriale wetten en reglementeringen;
· met een buitensporig of obsceen karakter of indruisend tegen de openbare moraal en fatsoen;
· indien aangeboden aan Familieleden;
· giften in cash of cashequivalent, leningen, effecten;
· diensten van het bedrijf die kosteloos worden aangeboden of met een korting op de marktprijs;
· indien ze een inbreuk vormen op de “Ethiek in Commerciële Relaties – Basisbeginselen van

Engie”;
· wanneer ze worden aangeboden en u weet of vermoedt dat dit een inbreuk is op het beleid of

de procedures van de onderneming van de ontvanger.

2 De Ethics & Compliance Officer die verantwoordelijk is voor de Entiteit dient het Beleid af te toetsen aan de
lokale wetgeving en bepalen of het Beleid in overeenstemming is met de lokale omstandigheden
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4. VRAAG ADVIES IN VERBAND MET ONTVANGEN GESCHENKEN

· Principieel geldt dat voor elk ontvangen Geschenk waarvan de waarde lager is dan
Referentiewaarde 2, u het Geschenk mag aanvaarden, maar u aan uw lijnmanager (N+1) (voor
personeelsleden) of Coördinator van de Opdracht (voor Externe Medewerkers) wat u ermee moet
doen. Uw lijnmanager of Coördinator van de Opdracht zal beslissen of u het Geschenk kunt houden
of dat u het moet delen met collega’s of dat het aan een goed doel moet worden overgemaakt.

· Als de waarde van het Geschenk dat u ontving hoger is dan Referentiewaarde 2, dient u het
Geschenk te weigeren indien het voor u duidelijk is dat het Geschenk niet strookt met het Beleid
van Tractebel inzake Geschenken, tenzij een weigering absoluut onmogelijk is om
beleefdheidsredenen.

· U dient evenwel altijd aan uw lijnmanager (N+1) (voor personeelsleden) of Coördinator van de
Opdracht (voor Externe Medewerkers) en uw Ethics & Compliance Officer te vragen wat u met het
ontvangen Geschenk moet doen. Zij zullen beslissen of u het Geschenk dient terug te geven of het
kunt houden of dat u het moet delen met collega’s of dat het aan een goed doel moet worden
overgemaakt.

5. GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID WAARVOOR TOELATING VEREIST IS

· Elk Geschenk of Gastvrijheid, gegeven aan of ontvangen van een Openbare Ambtenaar boven
Referentiewaarde 1 moet door middel van het bijgevoegde formulier (Bijlage 1) voorafgaandelijk
voor akkoord worden voorgelegd aan de lijnmanager (N+1) (voor personeelsleden) of Coördinator
van de Opdracht (voor Externe Medewerkers) en aan de Ethics & Compliance Officer van de
Entiteit.

· Elk Geschenk of Gastvrijheid, gegeven aan of ontvangen van een privépartij boven
Referentiewaarde 2 moet door middel van het bijgevoegde formulier (Bijlage 1) voorafgaandelijk
voor akkoord worden voorgelegd aan de lijnmanager (N+1) (voor personeelsleden) of Coördinator
van de Opdracht (voor Externe Medewerkers) en aan de Ethics & Compliance Officer van de
Entiteit.

· Elk Geschenk of Gastvrijheid, gegeven aan of ontvangen van een Openbare Ambtenaar of een
privépartij boven Referentiewaarde 3 moet door middel van het bijgevoegde formulier (Bijlage 1)
voorafgaandelijk voor akkoord worden voorgelegd aan de lijnmanager (N+1) (voor personeelsleden)
of Coördinator van de Opdracht (voor Externe Medewerkers) en aan de Ethics & Compliance Officer
van de Entiteit.

· Indien de Ethics & Compliance Officer van de Entiteit een Geschenk of Gastvrijheid aanbiedt of
ontvangt waarnaar in deze regels wordt verwezen, dan is goedkeuring vereist door de Head of
Human Resources van de Entiteit.

· Indien de General Manager van de Entiteit een Geschenk of Gastvrijheid aanbiedt of ontvangt
waarnaar in deze Regels wordt verwezen, dan is goedkeuring vereist door de Ethics & Compliance
Officer van de Entiteit.

· U dient bijzonder waakzaam te zijn voor Geschenken of Gastvrijheid in de volgende situaties en
personen van wie de goedkeuring wordt gevraagd in het kader van deze regels worden geacht
advies te vragen aan de Ethics & Compliance Officer van de Entiteit in al deze gevallen:

o Wanneer de andere partij (ontvanger) een Openbaar Ambtenaar is of via familiale, zakelijke of
andere banden verbonden is met een Openbare Ambtenaar;
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o In het algemeen wanneer het Geschenk of de Gastvrijheid (ontvangen of aangeboden) in
verband kan worden gebracht met de toekenning van een contract of een andere zakelijk
voordeel;

o Wanneer dezelfde partij herhaaldelijk Geschenken of Gastvrijheid ontvangt of aanbidt binnen
hetzelfde kalenderjaar.

· Om de waarde van een Geschenk of Gastvrijheid te bepalen, zijn de volgende vereisten van
toepassing:

o De personeelsleden die aanbieden of ontvangen moeten de waarde bepalen;
o De waardebepaling moet de hoogste kostprijs of marktwaarde zijn, exclusief taksen en

leveringskosten;
o Voor tickets is de waarde de hoogste marktwaarde of nominale waarde van het ticket.

6. REIZEN EN UITNODIGINGEN VOOR EVENEMENTEN

Moeten voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de Ethics & Compliance Officer van de Entiteit en
de General Manager van de Entiteit door middel van het bijgevoegde formulier (Bijlage 1):

· Elke reisuitnodiging die wordt aangeboden of ontvangen in een professionele context; alleen
uitnodigingen met de volgende kenmerken kunnen worden goedgekeurd:

o Het doel moet zuiver professioneel zijn; de reis mag niet worden uitgebreid naar
Familieleden, vrienden of kennissen van zij die de reis maken;

o De standaard van accommodatie en reizen moet overeenstemmen met de interne regels
van de Tractebel Groep en de uitgaven die gedekt worden tijdens deze reis moeten redelijk,
gerechtvaardigd en in lijn met de professionele aard van deze reis zijn.

· Een uitnodiging voor een cultureel of sportevenement moet aangeboden of ontvangen worden in
een professionele context. Het mag niet worden uitgebreid naar Familieleden, vrienden of
kennissen.

7. REGISTRATIE EN DOCUMENTATIE

Er moet een auditregister worden georganiseerd voor alle Geschenken en Gastvrijheid. Hiertoe zijn de
volgende acties vereist:

· Alle aangeboden of ontvangen Geschenken en Gastvrijheid die moeten geregistreerd worden,
moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Ethics & Compliance Officer van de Entiteit met
een kopie aan de lijnmanager (N+1) (voor personeelsleden) of Coördinator van de Opdracht (voor
Externe Medewerkers). Indien het Geschenk of de Gastvrijheid dient goedgekeurd te worden,
gebeurt de rapportering via het goedkeuringsproces. De Ethics & Compliance Officer van de Entiteit
is verantwoordelijk voor het bijhouden van het register en de ondersteunende documentatie.

· De ondertekende formulieren Geschenken en Gastvrijheid (bijlage 1) dienen te worden
overgemaakt aan de betreffende Ethics & Compliance Officer die het register dient bij te houden
samen met de bestanden van de Entiteit.

· Alleen personen voor wie dit noodzakelijk is, krijgen toegang tot het register, steeds na goedkeuring
van de Ethics & Compliance Officer van de Entiteit. De Chief Ethics & Compliance Officer van de
BU heeft altijd toegang tot het register van alle Entiteiten van de Tractebel Groep.

· Er wordt door de Ethics & Compliance Officer van de Entiteit een verslag verstuurd aan de Chief
Ethics & Compliance Officer van de B.U. aan het einde van Q2 en 4. Dit rapport bevat een kopie
van het register.



8

· Alle aangeboden Geschenken en Gastvrijheid moeten worden gedocumenteerd, met inbegrip van
gedetailleerde ontvangstbewijzen, rekeningen of facturen.

· Voor alle Geschenken en Gastvrijheid die verplicht moeten geregistreerd worden, dient de persoon
die het Geschenk of de Gastvrijheid aanbiedt deze documentatie overmaken aan de Ethics &
Compliance Officer van de Entiteit, die deze documentatie voor mogelijke inspectie ten minste 10
jaar zal bewaren na de datum dat deze werden aangeboden of plaatsvonden.

· Voor alle andere Geschenken en Gastvrijheid wordt de documentatie overgemaakt als onderdeel
van de goedkeuringsprocedure met betrekking tot terugbetaling van kosten/uitgaven.
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 BIJLAGE 1
GESCHENKEN/GASTVRIJHEID – FORMULIER VOOR RAPPORTERING/GOEDKEURING

Een Geschenk aanbieden / Een Geschenk ontvangen
Gastvrijheid aanbieden / Gastvrijheid ontvangen

Naam –Voornaam van werknemer:
Functie:
Lijnmanager/ Coördinator van de Opdracht:

Datum indiening:
Datum Geschenk/Gastvrijheid
Naam van gastheer/gever:
Naam van genodigde/ontvanger:
Beschrijving derde partij:

Beschrijving van het Geschenk/de Gastvrijheid, inclusief omstandigheden en rechtvaardiging van
het Geschenk/de Gastvrijheid:

Geschatte waarde:

Is de ontvanger een Openbaar Ambtenaar? Indien ja, beschrijf de rol en functie van de ontvanger:

Werd er een Geschenk/Gastvrijheid aangeboden/ontvangen van dezelfde derde partij gedurende
de laatste 12 maanden (Ja/Nee):

Is er een verband tussen het Geschenk/de Gastvrijheid en de toekenning van een contract of
zakelijk voordeel (Ja/Nee):

Goedkeuring N+1 lijnmanager of Coördinator van
de opdracht

Naam - Datum

Goedkeuring Ethics & Compliance Officer

Naam - Datum

Goedkeuring General Manager

Naam - Datum

ONDERNOMEN ACTIE:

1. AANVAARD
2. AFGEWEZEN
3. ANDERE: (gelieve toe te lichten)
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BIJLAGE 2
SCHEMA – SAMENVATTING VAN DE GOEDKEURINGSREGELS

Ontvangen Geschenk Aangeboden Geschenk
Ontvangen/aangeboden Gastvrijheid

Van/aan
Openbaar
Ambtenaar

< Referentiewaarde 2: Vraag
Manager (N+1) *

> Referentiewaarde 2: Weigering of
1ste niveau OK

> Referentiewaarde 1: 1ste niveau OK

> Referentiewaarde 3: 1ste en 2de niveau OK

Van/aan
privépartij

< Referentiewaarde 2: Vraag
Manager (N+1)

> Referentiewaarde 2: Weigering of
1ste niveau OK

> Referentiewaarde 2: 1ste niveau OK

> Referentiewaarde 3: 1ste en 2de niveau OK

Opmerking:

“1ste niveau OK” betekent: voorafgaande goedkeuring door de lijnmanager (N+1) (voor personeelsleden)
of Coördinator van de Opdracht (voor Externe Medewerkers) en de Ethics & Compliance Officer van de
Entiteit.

 “2de niveau OK” betekent: voorafgaande goedkeuring door de General Manager van de Entiteit

* Geschenk ontvangen van Openbaar Ambtenaar waarvan de waarde hoger is dan Referentiewaarde 1 moet
worden geregistreerd.


