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Een bericht van onze Chief Executive Officer
In onze Zakelijke en ethische gedragscode worden de kernnormen en beleidslijnen volgens 
welke we werken uitgelegd. Het is de basis van onze cultuur van integriteit en de toewijding 
om te doen wat juist is, die vertrouwen wekt binnen onze bedrijven en bij onze klanten, 
zakenpartners, werknemers en aandeelhouders.

In de Code wordt beschreven hoe we ons moeten gedragen op de werkplek en op de markt, 
en wordt onze toewijding aan het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn 
benadrukt. Daarom is het zo belangrijk om de tijd te nemen om de Code te lezen en na te 
denken over hoe deze op u en uw werk van toepassing is.

Onze leiders en managers hebben een speciale verantwoordelijkheid om rolmodellen te zijn 
met betrekking tot de principes van de Code en om de werknemers in hun organisaties te 
helpen de ethische normen van de Code te begrijpen en te handhaven. Managers moeten 
regelmatig gesprekken voeren met hun teams over de Code en hoe deze een leidraad vormt 
voor de dagelijkse activiteiten en interacties. Managers moeten de Code ook gebruiken om 
toezicht uit te oefenen op bedrijfsactiviteiten. 

Als u vragen hebt over de Code of de toepassing ervan, moet u contact opnemen met uw 
manager, een HR-medewerker, een bedrijfsjurist, een lid van de nalevingscommissie voor 
uw bedrijf, of gebruikmaken van de functie Een vraag stellen op de RELX Integrity Line. 

Ik dring er ook bij u op aan om situaties te melden waarvan u denkt dat er sprake kan zijn 
van een overtreding van de Code. Er zijn meerdere manieren waarop u uw zorgen kunt 
melden over mogelijke schendingen van de Code of ander gerelateerd beleid. We verbieden 
vergelding tegen iemand voor het melden van zorgen. 

Onze naleving van de hoogste ethische normen is de kern van onze reputatie als 
gerespecteerd lid van het wereldwijde bedrijfsleven. Ik ben ervan overtuigd dat we samen, 
met de Code als leidraad, zullen blijven voortbouwen op onze cultuur van integriteit en zullen 
voldoen aan de hoge normen die we voor onszelf en onze bedrijven hebben gesteld. 

Bedankt.

Erik Engstrom
Chief Executive Officer

Beste collega's,

Bij RELX zijn we erg trots op onze producten en diensten, 
onze toewijding aan onze klanten en onze bijdragen aan 
de gemeenschappen waarin we leven en werken. We 
zijn ook erg trots op onze cultuur van integriteit en hoge 
ethische normen die centraal staan in de manier waarop we 
zakendoen.
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Ons streven om te doen wat juist is

We zetten ons in om onze zakelijke doelen op een open, eerlijke, ethische en principiële manier te 
bereiken.  Zakendoen op integere wijze is ingebed in onze cultuur en we streven ernaar om te doen 
wat juist is.

Doen wat juist is betekent:

Als collega's doen we het volgende:
n     eerlijk zijn in ons gedrag naar anderen toe;
n     onze collega's respecteren;
n     stoppen, nadenken en indien nodig om hulp vragen voordat we tot actie overgaan;
n     handelen volgens de wet en onze beleidsregels; en
n     moedig opkomen voor wat juist is.

Als organisatie doen we het volgende:
n     beleidsregels, training en hulpbronnen aanbieden;
n     een bedrijfscultuur ontwikkelen waarin we het vertrouwen krijgen om vragen te stellen,  

ons te uiten en twijfels te melden;
n     luisteren naar twijfels die aan het licht komen en hier eerlijk en tijdig op reageren;
n     ervoor zorgen dat we niet worden bestraft voor het uiten van onze twijfels; en
n     ervoor zorgen dat iedereen zich aan dezelfde gedragsnormen houdt, ongeacht hun positie in het 

bedrijf.

In het kader van ons streven om een cultuur van integriteit te hebben, doen we het volgende:
n     de RELX Bedrijfs- en governanceprincipes naleven;
n     het Global Compact van de Verenigde Naties ondersteunen; dit is een vrijwillig initiatief op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ter bescherming van de mensenrechten, 
eerlijke en niet-discriminerende arbeidsomstandigheden aanmoedigen, zorg voor het milieu 
promoten en corruptie uitroeien; en

n     ernaar streven om zaken te doen met klanten, leveranciers en belanghebbenden die ethisch 
opereren en aansluiten bij onze waarden van inclusie en diversiteit. 
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Onze Zakelijke en ethische gedragscode

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de Code?

• de Code lezen en begrijpen hoe deze van toepassing is op uw functie;
• de nalevings- en ethische voorschriften volgen als beschreven in de Code;
• aanvullende beleidsregels en wetten kennen en volgen die van toepassing 

zijn op uw specifieke bedrijf, locatie of rol; wanneer een kwestie zowel 
onder de Code als onder een ander toepasselijk beleid of een andere 
toepasselijke wet valt, de strengere richtlijn volgen;

• vragen stellen als u niet zeker bent hoe de Code van toepassing is op een 
bepaalde situatie of beslissing waarmee u geconfronteerd wordt; en

• alle overtredingen of vermoedelijke overtredingen melden die volgens u zijn 
voorgevallen. 

Als u leiding geeft aan mensen, hebt u extra verantwoordelijkheden, 
waaronder:
• het goede voorbeeld geven van ethisch gedrag en ethische besluitvorming;
• regelmatig gesprekken voeren met personeel over de Code en onze 

beleidsregels;
• behoorlijk toezicht houden op de bedrijfsactiviteiten;
• de tijdige voltooiing ondersteunen van training over ethiek en naleving;
• benaderbaar zijn en open staan voor collega's die zorgen melden;
• luisteren naar meldingen die bij u gedaan worden en hierop snel  

reageren; en
• nooit wraak nemen op iemand voor het melden van een zorg.

Gebruik de RELX Toolkit voor ethisch leiderschap om u te helpen deze 
verantwoordelijkheden na te komen.

De RELX Zakelijke en ethische gedragscode helpt u inzicht te krijgen 
in de nalevings- en ethische regels die van toepassing zijn op onze 
bedrijven en helpt u bij het toepassen van die regels op uw werk. 
De code is van toepassing op alle werknemers, leidinggevenden en 
leden van de raden van bestuur van de  
RELX-bedrijven.  

Hoewel de Code onze toewijding om ethisch en wettig te handelen 
weerspiegelt, beschrijft deze niet elke wet en beleidslijn die op 
elke situatie van toepassing zou kunnen zijn. Er zijn andere RELX- 
en bedrijfsspecifieke beleidslijnen en lokale wetten die mogelijk 
van toepassing zijn op u en die u moet volgen. Als een van deze 
beleidslijnen of wetten strenger is dan de relevante bepaling van de 
Code, moet u de strengere beleidslijn of wet volgen.

Er zijn ook situaties waarin lokale wetten in strijd kunnen zijn met 
een bepaling van de Code. In die situaties voldoen we aan de lokale 
wet. 

U bent er verantwoordelijk voor de Code te lezen en na te leven en 
ethisch te handelen op de werkplek en tijdens het uitoefenen van 
de bedrijfsactiviteiten. Als u in strijd handelt met de Code of andere 
beleidslijnen, kan dit leiden tot sancties of disciplinaire maatregelen, 
of zelfs ontslag.  We kunnen ernstige zaken ook aan openbare 
autoriteiten doorgeven voor mogelijke vervolging.

Door de Code te begrijpen en te volgen, vragen te stellen en 
alle illegale of onethische gedragingen te melden, helpt u ons 
om zaken te doen met integriteit in overeenstemming met onze 
hoge ethische normen en ons streven naar naleving van de wet. 
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RELX en elk bedrijfsonderdeel kent een nalevingscommissie die 
advies geeft over en toezicht houdt op alle zaken die te maken 
hebben met naleving. We moedigen u aan vragen te stellen en 
advies in te winnen voordat u actie onderneemt.  U kunt vragen 
stellen over de Code aan uw manager, een HR-medewerker, een 
bedrijfsjurist, een lid van de nalevingscommissie, of gebruikmaken 
van de functie Een vraag stellen op de RELX Integrity Line. 

Als u getuige bent van of op de hoogte raakt van potentieel onwettig 
of onethisch gedrag, hebt u een verantwoordelijkheid om dit te 
melden. Zie 'Zorgen melden en onderzoeken' voor meer informatie 
over hoe en waar u uw zorgen kunt melden. 

Vergelding tegen een werknemer voor het melden van een 
vermoedelijke overtreding van de Code is verboden.   

De Code is geen arbeidsovereenkomst en verandert niets aan de 
voorwaarden van een bestaande arbeidsovereenkomst of collectieve 
arbeidsovereenkomst die op u van toepassing is. De Raad van 
Bestuur van RELX PLC is eindverantwoordelijk voor de interpretatie 
van de Code en kan de Code op elk moment herzien, in naleving van 
de voorwaarden van een geldende CAO of lokale wetgeving.
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Een richtlijn voor ethische besluitvorming

We verwachten van elke werknemer dat wanneer hij of zij 
wordt geconfronteerd met een dilemma of een vraag over 
beslissingen of gedrag, hij of zij handelt in de geest van de 
Code en de hoogste ethische normen hanteert.

Stel uzelf de volgende vragen als u wordt geconfronteerd met een 
dergelijk dillema of dergelijke kwestie: 
n      Zal de beslissing of het gedrag in kwestie afbreuk doen aan mijn 

ethische reputatie of die van het bedrijf?  
n     Kan de beslissing of het gedrag schadelijk, pijnlijk of vernederend 

zijn voor een collega, klant, of een concurrent op oneerlijke wijze 
benadelen?  

n     Kan de beslissing of het gedrag zelfs de schijn wekken onethisch of 
onwettig te zijn?  

n      Zouden mijn acties of beslissingen ongunstig overkomen op anderen 
als deze het onderwerp waren van het achtuurjournaal of sociale 
media?  

n     Voelt de beslissing of het gedrag moreel en ethisch onjuist?  
n      Word ik gedwongen om te liegen of de waarheid geweld aan te doen 

om mijn beslissing of actie te rechtvaardigen?

Als u een van de bovenstaande vragen met 'ja' hebt beantwoord, moet 
u nog eens goed nadenken over uw benadering en indien nodig advies 
inwinnen voordat u actie onderneemt.
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Belang van melding
We onderzoeken onmiddellijk vermoedelijke schendingen van de Code en, als er een overtreding 
heeft plaatsgevonden, zullen we passende corrigerende maatregelen nemen. Dit is een belangrijk 
onderdeel van ons codenalevingsprogramma dat ons helpt om werknemers te beschermen, de 
reputatie van het bedrijf te behouden en onze wettelijke verplichtingen na te komen. 

U speelt een cruciale rol in de eerlijke en effectieve uitvoering van ons nalevingsprogramma.  
Het is belangrijk dat werknemers zorgen of vermoedelijke overtredingen altijd melden, ongeacht de 
identiteit of positie van de vermoedelijke overtreder. Wat potentieel crimineel gedrag betreft, kan het 
niet melden van dergelijk gedrag in veel landen zelf als een misdrijf worden beschouwd.

Als u te weten komt of vermoedt dat iemand iets heeft gedaan dat in strijd is met de Code of 
anderszins onethisch of onwettig is, is het belangrijk dat u dit onmiddellijk meldt aan uw manager, 
een HR-medewerker, bedrijfsjurist of lid van de nalevingscommissie.   

U kunt overtredingen ook melden via de RELX Integrity Line op www.RELXIntegrityLine.com of 
telefonisch. In de meeste gevallen kunnen meldingen via de Integrity Line anoniem worden gedaan. 
Hoewel we er de voorkeur aan geven dat u zich identificeert bij het doen van een melding, begrijpen 
we dat u in bepaalde situaties anoniem wilt blijven. Het kan zijn dat lokale wetten alleen meldingen 
met betrekking tot bepaalde onderwerpen toestaan of anonieme meldingen aan de Integrity Line 
verbieden. Deze beperkingen worden beschreven in de Privacyverklaring van de RELX Integrity 
Line. Meldingen over twijfelachtige boekhoudkundige zaken of auditingzaken kunt u rechtstreeks 
doorgeven aan de auditcommissie van de Raad van Bestuur van RELX.

U kunt uw zorgen over vermoedelijke overtredingen van de 
Code, de wet of beleidslijnen zonder angst voor vergelding 
melden via een van onze verschillende meldingskanalen.

Lukas ziet dat zijn manager een cadeaubon ter waarde van £ 500 
van een leverancier aanneemt. Lukas weet dat dit in strijd is met 
het bedrijfsbeleid, maar hij wil geen problemen met zijn manager. 
Wat moet Lukas doen?

Antwoord:  Lukas moet de kwestie melden. Wie er ook bij betrokken 
is, het is uw verantwoordelijkheid om mogelijke overtredingen 
van onze Code te melden. RELX heeft verschillende kanalen 
om te melden en hanteert een strikt anti-vergeldingsbeleid. 
Meldingen moeten gebeuren bij een HR-medewerker, een lid van de 
nalevingscommissie, uw manager (als hij of zijn niet betrokken is bij 
de gedraging) of via de RELX Integrity Line. Als u gebruik maakt van 
de Integrity Line, hebt u in de meeste gevallen de optie om anoniem 
te melden.
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Onderzoeken
Meldingen van vermoedelijke overtredingen van de wet of de Code worden door ons 
onderzocht, inclusief anonieme meldingen. Voor een correct en grondig onderzoek is 
het noodzakelijk dat u medewerking verleent aan het onderzoek naar vermoedelijke 
overtredingen en waarheidsgetrouw bent. 

Meldingen die vallen onder een aparte klachtenprocedure voor een bedrijfsonderdeel  
of land of disciplinaire procedure worden in overeenstemming hiermee onderzocht.

Vertrouwelijkheid
In de meeste gevallen maken wij de identiteit van iemand die een vermoedelijke overtreding 
meldt of die deelneemt aan een bijbehorend onderzoek niet openbaar, tenzij de betreffende 
werknemer hiervoor toestemming geeft, dit op grond van wet- of regelgeving wordt vereist 
of openbaarmaking noodzakelijk wordt geacht om de zaak naar behoren te onderzoeken. We 
volgen de wettelijke vereisten in die landen waar sprake is van een grotere bescherming van 
de vertrouwelijkheid.  

Bescherming tegen vergelding
Het nemen van vergeldingsmaatregelen (ook wel represailles genoemd) tegen iemand 
die gedrag meldt dat volgens diegene in strijd is met de Code, beleidslijnen of de wet, of 
het nemen van vergeldingsmaatregelen tegen iemand omdat hij of zij bij een onderzoek 
geholpen heeft, is op zich in strijd met de Code en kan ook in strijd met de wet zijn.  Melders 
worden beschermd tegen vergelding, ongeacht of de geuite zorgen uiteindelijk worden 
onderbouwd. Tegen werknemers die verantwoordelijk worden geacht voor vergelding 
zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, met inbegrip van beëindiging van het 
dienstverband.  

Raadpleeg de RELX Meldingsregeling voor meer informatie over het melden van zorgen.

Wat is vergelding?
Vergelding is een actie tegen iemand die een overtreding, wangedrag 
of bezorgdheid meldt, of betrokken is bij een onderzoek omdat die 
persoon een dergelijke melding heeft gedaan of heeft geholpen bij een 
onderzoek. Vergelding kan de vorm aannemen van een manager of 
supervisor die actie onderneemt tegen een werknemer, of het kan gaan 
om acties tussen werknemers.

Voorbeelden van vergelding zijn:
• het beëindigen van het dienstverband of het degraderen van een 

werknemer;
• het wijzigen van de taken of het werkschema van de werknemer;
• het overplaatsen van een werknemer naar een andere functie of 

locatie; of
• het weigeren van een promotie of salarisstijging.

Vergelding kan ook subtielere vormen aannemen, zoals:
• het isoleren of uitsluiten van de werknemer van werk of sociale 

activiteiten;
• het negeren van de werknemer; of 
• de werknemer minachten of kleineren naar anderen toe.

Vergelding is bij RELX verboden en vormt op zichzelf een overtreding 
van onze Code. Beschuldigingen van vergelding worden onderzocht en 
een bevinding van vergelding resulteert in disciplinaire maatregelen, 
met inbegrip van beëindiging van het dienstverband. 

Bescherming van 
onze belangen pen 
bedrijfsmiddelen

Onze relaties met onze 
bedrijfspartner, klant, 
leverancier en concurrent

Ons streven naar 
integriteit

Onze omgang met de 
overheid

Respect voor collega’s en 
gemeenschappen

Hulpmiddelen2Zorgen melden en 
onderzoeken



Bescherming van 
onze belangen en 
bedrijfsmiddelen

IN DIT HOOFDSTUK
Belangenverstrengeling

Omgang met onze eigendom en informatie
n    Beheer van zakelijke administratie
n    Systemen, netwerken en elektronische 

communicatie
n    Diefstal of misbruik van eigendom
n    Intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie
n    Beschermen van gegevensprivacy
n    Informatiebeveiliging
n     Contacten met de media en de financiële 

gemeenschap
n    Vragen en informatieverzoeken van de overheid

Fraude, financiële misstanden en  
valse of misleidende verklaringen 
n    Effectenfraude

Reclame en promotieactiviteiten

Gebruik van sociale media

Onze relaties met onze 
bedrijfspartner, klant, 
leverancier en concurrent

Ons streven naar 
integriteit

Onze omgang met de 
overheid

Respect voor collega’s en 
gemeenschappen

HulpmiddelenZorgen melden en 
onderzoeken 3Bescherming van 

onze belangen pen 
bedrijfsmiddelen 



Belangenverstrengeling
Er kan een belangenconflict ontstaan als u een activiteit uitvoert of een financieel belang hebt dat u 
belemmert om uw werk volledig, loyaal en binnen de gestelde tijdskaders uit te voeren, of dat een 
ongepaste invloed heeft op beslissingen die u neemt in uw functie. Het is belangrijk om dergelijke 
conflicten te vermijden. Als u denkt dat er sprake is van een conflict, of als het voor anderen lijken 
alsof er sprake is van een conflict, bespreek de situatie dan met uw manager of een HR-medewerker. 
Hij of zij kan vervolgens de vertegenwoordiger van de nalevingscommissie van uw bedrijf raadplegen. 
Sommige schijnbare conflicten kunnen eenvoudig worden opgelost door ze openbaar te maken, 
andere moeten worden aangepakt.

Belangenconflicten kunnen op vele manieren ontstaan. Enkele veel voorkomende voorbeelden: 

Externe functies, verplichtingen of connecties
Als u voor een andere firma of persoon werkt, directeur van een andere firma bent of adviesdiensten 
verleent aan een andere firma of persoon en/of hiermee een overeenkomst sluit, kan een 
belangenconflict of een schijnbaar conflict ontstaan. Tenzij dit is toegestaan door de lokale wetgeving, 
mag u geen freelance of 'moonlighting' activiteit of arbeid uitoefenen die:

n     de kwaliteit of hoeveelheid van uw werk voor ons negatief beïnvloedt; 
n     in strijd is met een van onze bedrijfsactiviteiten;
n     de belangen van een leverancier of klant met wie u zaken doet, boven die van RELX stelt; 
n      impliceert dat we uw meerdere dienstverbanden of werk bij een andere organisatie sponsoren of 

ondersteunen; 
n     onze reputatie schaadt; of 
n     gebruik maakt van onze tijd, faciliteiten, bronnen of voorzieningen of deze belast.

Vermijd activiteiten of financiële belangen die uw 
functioneren, uw loyaliteit ten aanzien van RELX, of de 
beslissingen die u namens ons neemt in de weg kunnen 
staan. 
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Belangen in andere bedrijfsactiviteiten
We staan geen eigendomsbelangen toe in bedrijven 
van concurrenten, leveranciers of klanten, behalve 
voor kleine beleggingen in beursgenoteerde bedrijven. 

Investeren in of geld lenen aan een concurrent zorgt 
voor een belangenconflict en is verboden. Hetzelfde 
geldt voor een financieel belang of bestuursbelang in 
een van onze klanten of leveranciers waarmee u of 
iemand die aan u rapporteert, werkt.  

De enige uitzondering op dit verbod is dat we kleine 
beleggingen in beursgenoteerde effecten van 
concurrenten, leveranciers en klanten toestaan. Een 
belegging wordt als 'klein' beschouwd als het gaat om 
een bedrag dat:

n     geen (schijnbare) invloed heeft op de beslissingen 
die u namens ons neemt, rekening houdend met uw 
discretionaire bevoegdheid inzake onze omgang met 
het betreffende bedrijf, uw jaarsalaris en andere 
relevante factoren; of

n     geen invloed heeft op de beslissingen van het bedrijf 
waarin u hebt geïnvesteerd. 

In ieder geval mag u niet meer dan 1% van de 
uitstaande aandelen van een dergelijk beursgenoteerd 
bedrijf bezitten. Als u een aandelenbelang hebt dat 
groter is (of wordt) dan deze limiet, moet u uw manager 
hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en actie 
ondernemen om uw aandelenbelang te verminderen 
tot dit minder is dan of gelijk is aan het toegestane 
maximum.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op 
beleggingen via beleggingsfondsen; deze zijn 
toegestaan ongeacht de investeringswaarde. 

Als uw echtgenoot/echtgenote, samenwonende partner 
of een ander direct familielid werkt voor een van onze 
concurrenten, klanten of leveranciers waarmee u zaken 
doet, of hiermee overleg pleegt of hierin anderszins een 
financieel belang heeft, kan dit mogelijk leiden tot een 
belangenconflict. U moet een dergelijk belang melden 
aan uw manager of HR-medewerker, die vervolgens 
contact opneemt met de nalevingscommissie om er 
zeker van te zijn dat niet de schijn wordt gewekt van 
ongepaste communicatie of tegenstrijdige loyaliteit.

Zakelijke kansen
U bent verplicht om onze legitieme bedrijfsbelangen 
te behartigen wanneer de kans zich voordoet. Het zou 
ongepast zijn om persoonlijk voordeel te halen uit 
kansen die u ontdekt via uw functie of door gebruik te 
maken van eigendommen, informatie of tijd van het 
bedrijf.

Nepotisme en nauwe persoonlijke relaties
Er is sprake van een belangenconflict wanneer 
u leidinggeeft aan een familielid of iemand 
waarmee u een nauwe persoonlijke relatie heeft, of 
werkgerelateerde of contractuele beslissingen neemt 
waarbij hij/zij betrokken is.

RELX verbiedt het in dienst nemen of behouden van 
familieleden niet en verbiedt geen consensuele relaties 
tussen collega's zolang dit geen invloed heeft op de 
bedrijfsvoering. Het is echter belangrijk dat personen 
niet op een ongepaste manier worden beïnvloed door 
een nauwe persoonlijke relatie, of de schijn hiervan 
wekken. U mag niet rechtstreeks toezicht houden 
op, onderhandelen over, uw goedkeuring geven aan 
of anderszins deelnemen aan beslissingen met 
betrekking tot het aannemen, behouden, promoveren, 

contractuele betrokkenheid, compensatie of andere 
arbeidsvoorwaarden van uw echtgenoot of echtgenote, 
partner met wie u samenwoont, directe familieleden of 
een persoon met wie u een nauwe persoonlijke relatie 
hebt. Nauwe persoonlijke relatie bevat ook andere 
relaties (kennissen, vrienden, liefdesverhoudingen 
of andere betekenisvolle relaties) die uw objectiviteit 
kunnen beïnvloeden of daarvan de schijn kunnen 
opwekken.

Jackie is lid van een commissie die verantwoordelijk 
is voor het evalueren en selecteren van leveranciers 
voor een verscheidenheid aan producten en diensten. 
Jackie is zich ervan bewust dat een ander lid van 
de commissie een goede persoonlijke vriend is van 
een van de leveranciers in kwestie. Vormt dit een 
belangenverstrengeling? 

Antwoord:  Ja. De nauwe persoonlijke relatie zal 
waarschijnlijk het andere commissielid beïnvloeden 
of de schijn wekken het andere commissielid te 
beïnvloeden bij het evalueren van de potentiële 
leveranciers. Jackies collega moet het belangenconflict 
bekend maken en zich terugtrekken uit de evaluatie.
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Omgang met onze eigendom en informatie
U moet onze eigendommen en informatie verantwoord gebruiken, 
zonder misbruik of verspilling.  Onze bedrijfsmiddelen zijn 
bedoeld om u te helpen uw individuele werkdoelstellingen 
te bereiken, evenals uw algemene bedrijfsdoelen. Onwettig, 
roekeloos of ander ongepast gebruik van bedrijfseigendom of 
-informatie is niet toegestaan.

Beheer van zakelijke administratie
Administratie moet correct, volledig en tijdig zijn, en moet worden bijgehouden in 
overeenstemming met het RELX Beleid inzake documentenbeheer en het Retentieschema voor 
documenten en alle toepasselijke vereisten inzake de bewaartermijn van documenten.

Administratie opstellen
Een volledige boekhouding en administratie is belangrijk voor onze geloofwaardigheid. We 
rekenen op u om een correcte, waarheidsgetrouwe boekhouding en administratie bij te houden 
waarin alle transacties worden weergegeven. Op deze wijze kunnen we belanghebbenden en 
het publiek van volledige, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke financiële informatie voorzien. 
Naast administratie die transactiegerelateerd is, strekt dezelfde verantwoordelijkheid zich uit 
tot bijvoorbeeld administratie van kosten, verkopen, urenstaten, onkostennota's, salaris- en 
vergoedingenadministratie, regelgevingsdossiers, contracten en overnames. 

Archivering
Wettelijk gezien geldt voor bepaalde zakelijke dossiers een specifieke bewaartermijn. Om aan deze 
vereisten te voldoen, moet administratie worden gearchiveerd en/of weggegooid zoals vereist in 
het RELX Beleid inzake documentenbeheer en het Retentieschema voor documenten. Hiertoe 
behoren onder meer e-mailberichten, elektronische gegevens die op welke manier dan ook 
worden bewaard, gedrukte kopieën van documenten en op andere wijze opgeslagen documenten.

Soms moet u bepaalde documenten langer dan de normale bewaartermijn bewaren. Als u 
bijvoorbeeld gegevens hebt die relevant zijn voor een daadwerkelijke, bedreigde of redelijkerwijs 
te verwachten rechtszaak, overheidsonderzoek of dagvaarding voor documenten of informatie, 
moet u alle relevante administratie in welke vorm dan ook bewaren en elke gewone verwijdering 
of wijziging van documenten opschorten. Een bedrijfsjurist of iemand die op hun aanwijzing 
handelt, neemt contact met u op als we op de hoogte zijn van feitelijke of verwachte juridische 
of overheidsacties die voortdurende bewaring van gegevens vereisen en uw vragen kunnen 
beantwoorden over welke administratie u moet bewaren. 

Behalve dat u documenten gedurende de juiste bewaartermijn moet bewaren, moeten documenten 
ook worden opgeslagen, overgedragen en verwijderd op een manier die in overeenstemming is 
met de waarde die de informatie in de administratie vertegenwoordigt.  Voor meer informatie over 
hoe u administratie moet classificeren, opslaan, verzenden en verwijderen, raadpleegt u het RELX 
Handleiding voor waardeclassificatie van informatie.

E-mails van RELX worden opgeslagen in Office365 met praktisch 
onbeperkte opslag en daarom gaat Frederik ervan uit dat hij geen 
e-mails hoeft te deleten.  Heeft hij gelijk?

Antwoord: Nee. Vele soorten gegevens moeten niet onbeperkt worden 
bewaard; en de meeste gegevens die voor lange tijd bewaard moeten 
worden, moeten niet als e-maildocumenten worden bewaard. Het hebben 
van onbeperkte opslag vermindert de noodzaak om e-mail actief te 
beheren niet. E-mail moet na 30 dagen worden verwijderd, tenzij het 
bedrijfsggevens zijn met een andere bewaartermijn volgens het Beleid 
inzake documentenbeheer en het Retentieschema voor documenten, of 
u door een bedrijfsjurist of iemand die op hun aanwijzing handelt bent 
geïnstrueerd om e-mails te bewaren.
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Systemen, netwerken en elektronische communicatie
Gebruik de systemen van RELX voor zakelijke doeleinden, stel uzelf op de hoogte 
van de regels die het gebruik van persoonlijke systemen voor zakelijke doeleinden 
beperken en ga er niet vanuit dat uw gebruik privé is.

Aanvaardbaar gebruik
Onze systemen zijn bestemd voor zakelijke doeleinden. Hoewel u deze systemen 
beperkt kunt gebruiken voor privédoeleinden, inclusief wettelijk beschermd gebruik, 
mag uw gebruik geen invloed hebben op uw werk of storend zijn voor uw collega's 
of onze algemene bedrijfsactiviteiten. U mag bedrijfssystemen of apparatuur nooit 
gebruiken om:
n     anderen lastig te vallen, te intimideren, discrimineren of beledigen;
n     seksueel expliciet, beledigend, aanstootgevend of lasterlijk materiaal te maken, 

versturen, opzettelijk te ontvangen, openen, downloaden of bewaren;
n     te gokken;
n     bedrijfsactiviteiten uit te voeren die concurrerend zijn met of geen betrekking 

hebben op het bedrijf;
n     kwaadaardige programma's (malware) in te voeren in een netwerk of server van 

RELX; 
n     inbreuk te maken op het auteursrecht, handelsgeheimen, octrooi of andere 

intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf of een andere partij; of
n     andere activiteiten te ondernemen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, 

de Code of andere bedrijfsbeleidslijnen, of die kunnen leiden tot aansprakelijkheid 
of schade voor het bedrijf.

Privacy
U kunt er niet vanuit gaan dat uw gebruik van bedrijfssystemen privé is. Voor zover 
wettelijk toegestaan kan het bedrijf uw gebruik van bedrijfssystemen controleren, 
vastleggen en beoordelen, of kopieën maken van de gegevens die u verwerkt op 
bedrijfssystemen, hetzij op afstand of door toegang te verkrijgen tot de apparatuur, 
voor een legitiem zakelijk doel als een onderzoek; een gerechtelijke procedure 
(waarbij we juridisch gezien kunnen worden gedwongen om bedrijfsgegevens vrij 
te geven aan de relevante autoriteiten); om ongeautoriseerde toegang, gebruik of 
bekendmaking op te sporen of te voorkomen; of om de benodigde bedrijfsgegevens in 
uw afwezigheid te verkrijgen. Tenzij bij wet verplicht, hoeft u niet vooraf geïnformeerd 
te worden over deze handelingen. Als u in de Verenigde Staten werkt, moet u er 
rekening mee houden dat alles wat u maakt, bewaart of ontvangt op onze systemen 
niet privé is. Elk bedrijf zal vastgestelde goedkeuringsprocessen volgen, voordat het 
gebruik van bedrijfssystemen wordt gemonitord, opgenomen of bekeken. 

Persoonlijke systemen
U mag slechts in beperkte mate bedrijfsactiviteiten uitvoeren met persoonlijke 
systemen. U mag persoonlijke systemen alleen voor bedrijfswerkzaamheden 
gebruiken als dit uitdrukkelijk is toegestaan door uw bedrijf en als dit gebruik in 
overeenstemming is met het bedrijfsbeleid, waaronder het RELX Beleid inzake het 
gebruik van je eigen apparaat. 
Raadpleeg het RELX Beleid inzake de elektronische werkplek voor definities van 
persoonlijke systemen en bedrijfssystemen en voor meer informatie over het juiste 
gebruik van systemen, netwerken en elektronische informatie.
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Diefstal of misbruik van eigendom 
Daadwerkelijke of poging tot diefstal of misbruik van 
bedrijfseigendommen of persoonlijke eigendommen van andere 
werknemers, inclusief overmatig of ongeoorloofd gebruik van 
bedrijfseigendommen, is verboden. 

Diefstal of misbruik van bedrijfseigendom kan vele vormen aannemen, 
waaronder:
n     het stelen van voorraden, apparatuur, documenten, contant geld of 

ander tastbaar bezit; 
n     ongepast gebruik van een bedrijfscreditkaart of purchasing card;
n     het indienen van vervalste urenstaten of onkostendeclaraties; 
n     buitensporig gebruik van telefoons, computers, 

fotokopieerapparaten, bedrijfssystemen, bedrijfsnetwerken of andere 
apparatuur voor niet-zakelijke doeleinden; 

n     het zonder toestemming gebruik maken van onze logo's, merknamen 
of andere handelsmerken, of van onze eigendomsinformatie, 
handelsgeheimen, uitvindingen, auteursrechten of andere 
bedrijfseigendommen; en 

n     het persoonlijk benutten van voordelen van klanten, leveranciers of  
anderen met wie wij zakendoen, die feitelijk aan ons toekomen.
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Intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie
Zoals alle bedrijfseigendommen moeten ook intellectuele eigendommen en 
vertrouwelijke en niet-openbare informatie worden beschermd. 

Intellectuele eigendom, vertrouwelijke en niet-openbare informatie 
U moet ons intellectuele eigendom (inclusief auteursrechten, handelsmerken en 
octrooien), vertrouwelijke informatie en niet-openbare informatie beschermen, net 
als alle andere belangrijke bedrijfseigendommen. Er zijn ook specifieke regels met 
betrekking tot de bescherming van bepaalde commercieel waardevolle vertrouwelijke 
informatie, vaak bedrijfsgeheimen of knowhow genoemd, in de RELX Richtlijnen 
handelsgeheimen en onder de toepasselijke wetgeving.
Voorbeelden van informatie die wordt beschouwd als vertrouwelijk en/of die een 
handelsgeheim kan zijn, is informatie met betrekking tot:  
n     klantenrelaties en prijsafspraken;
n     financiële prognoses en rapporten;
n     computerbroncode en datamodellen; of
n     verwachte overnames of afstotingen.

Alle documenten, bestanden, administratie en rapporten die u in de loop van uw 
dienstverband verkrijgt of opstelt, behoren toe aan RELX. Werknemers mogen geen 
toegang krijgen tot dergelijk materiaal of dit uit onze kantoren verwijderen, tenzij zij 
daartoe geautoriseerd zijn. 

Als u betrokken bent bij een overname of andere commercieel gevoelige transactie, 
kan u gevraagd worden een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

Soms zijn we geautoriseerd om intellectuele eigendom of vertrouwelijke of niet-
openbare informatie van iemand anders te ontvangen en te gebruiken. Dit kan 
gelicentieerd, auteursrechtelijk beschermd materiaal of informatie zijn die in de 
loop van een voorgestelde overname is verkregen. RELX vereist dat werknemers de 
eigendomsrechten respecteren die anderen hebben op hun intellectuele eigendom. 
Werknemers mogen het intellectuele eigendom van anderen niet kopiëren, gebruiken 
of distribueren zonder toestemming van de eigenaar. Hoewel iemand bijvoorbeeld 
inhoud op een website of op sociale media kan plaatsen, heeft de eigenaar bedrijven 
mogelijk niet toegestaan de inhoud voor commerciële doeleinden te gebruiken. U mag 
deze informatie alleen kopiëren en gebruiken als u de informatie gebruikt volgens de 
toepasselijke wetgeving en overeenkomsten met de eigenaar.

Olivia en haar RELX-collega's kregen de opdracht om een softwareprogramma 
te ontwikkelen ter vervanging van een programma dat door een leverancier 
werd geleverd.  Ze vergeleken de programma's met elkaar en bekeken de 
gebruikershandleiding van de leverancier. Mogen ze dit doen?

Antwoord: Nee. De software en documentatie van de leverancier worden beschermd 
door intellectuele-eigendomsrechten en de licentieovereenkomst verbiedt dergelijke 
activiteiten waarschijnlijk ook. Voordat Olivia inhoud of software van derden vervangt door 
een interne vervanging, moet ze juridisch advies inwinnen.
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Beschermen van gegevensprivacy
Wij hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze 
klanten, werknemers en anderen en naleving van de wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te 
identificeren of die in verband kunnen worden gebracht met een identificeerbaar 
persoon. Dit kan de naam, het adres, telefoonnummer, burgerservicenummer 
of andere identificator van een persoon zijn. Wij kunnen bij onze bedrijfsvoering 
persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, werknemers, sollicitanten, 
aandeelhouders of anderen verzamelen, bewaren en gebruiken. Ons bedrijf zal gedijen 
als onze klanten, werknemers, leveranciers en regelgevers erop vertrouwen dat we 
een verantwoordelijke beheerder van persoonlijke informatie zijn.

Iemand die zegt dat hij van een overheidsorganisatie is, belt en vraagt naar het 
contactadres en telefoonnummer van een andere werknemer.  Moet u de informatie 
verstrekken?  

Antwoord:  Nee. U mag informatie met betrekking tot een andere werknemer of andere 
persoonlijke of bedrijfsinformatie niet verstrekken, tenzij u daartoe bevoegd bent. 
Hieronder valt ook informatie over klanten, leveranciers of iedereen van wie u toegang 
hebt tot persoonlijke informatie. 

Als u om een referentie van een werknemer wordt gevraagd, dient u contact op te 
nemen met human Hulpmiddelen of een bedrijfsjurist om op de hoogte te zijn van het 
toepasselijke beleid en om dit na te leven voordat u informatie verstrekt.

Dit betekent dat u het volgende moet doen: 
n     voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en alle beleidslijnen van het bedrijf 

met betrekking tot de bescherming en het gebruik van persoonsgegevens;
n     persoonsgegevens alleen verzamelen, verwerken, gebruiken, openbaar maken of op 

slaan als u hiervoor een legitiem zakelijk doel hebt en de betrokkenen hiervan op de 
hoogte zijn gesteld; en

n     nauwkeurig de RELX Handleiding voor waardeclassificatie van informatie en alle 
bedrijfsbeleidslijnen te volgen in verband met het juist classificeren, verzamelen, 
verwerken, gebruiken, openbaar maken, opslaan, overdragen en verwijderen van 
persoonsgegevens.  

De RELX Privacybeginselen vormen een richtlijn voor onze aanpak ten aanzien van 
gegevensbescherming en privacy binnen de organisatie.
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Informatiebeveiliging
U wordt geacht de informatie die ons wordt 
toevertrouwd te beschermen.  Stel alles in het werk 
om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen en 
gegevens te voorkomen. Als u in het kader van uw 
werkzaamheden toegang hebt tot persoonsgegevens, 
openbare registers of andere niet-openbare informatie 
zoals gedefinieerd in de RELX Handleiding voor 
waardeclassificatie van informatie, zorg er dan voor 
dat u op de hoogte bent van alle geldende beleidslijnen 
en wetgeving voor de betreffende informatie en deze 
naleeft.

Audrey heeft door haar functie in het bedrijf toegang 
tot een breed scala aan academische informatie. Haar 
dochter doet een schoolonderzoek naar prominente 
wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen 
12 maanden.  Om haar dochter te helpen met haar 
onderzoek, biedt Audrey aan om haar toe te staan de 
login-ID en het wachtwoord van het bedrijf te gebruiken 
om haar onderzoek te doen. Mag zij dat doen?

Antwoord: Nee. Inloggegevens mogen nooit worden 
gedeeld.  

Volg het RELX Informatiebeveiligingsbeleid en 
alle beleidslijnen en praktijken die zijn bedoeld om 
onze informatie te beschermen.  Hiertoe behoort 
bijvoorbeeld dat u:
n     fysieke beveiliging en wachtwoordbescherming 

gebruikt voor alle draagbare apparaten (laptops, 
tablets, smartphones) en opslagapparaten; 

n     geen gevoelige informatie laat slingeren op bureaus 
en werkplekken;

n     mededelingen en adviezen van het bedrijf ter 
bescherming van informatie leest en opvolgt; 

n     gebruikersnamen of wachtwoorden vertrouwelijk 
behandelt en niet deelt;;

n     alleen vertrouwelijke of niet-openbare 
informatie opent, gebruikt en verzendt als 
u hiervoor toestemming hebt en passende 
voorzorgsmaatregelen hebt genomen om de 
informatie te beschermen; 

n     bedrijfsrichtlijnen volgt om informatie veilig te 
vernietigen wanneer dat nodig en toegestaan is;

n     geen ongeoorloofde software laadt op door het 
bedrijf uitgegeven apparaten; en 

n     onmiddellijk melding doet van pogingen om toegang 
te krijgen tot onze systemen of deze te beschadigen, 
door middel van trucs zoals phishing, valse 
voorwendselen en social engineering.

Als u vragen of zorgen hebt over informatiebeveiliging, 
neemt u dan contact op met het informatiebeveiligings-
team van uw bedrijfsonderdeel. Bent u op de hoogte 
van een beveiligingsincident, meld dit dan onmiddel-
lijk aan uw informatiebeveiligingsteam of aan  
security@relx.com.

Welke soorten informatiebeveiligingsincidenten 
moeten worden gemeld en waar kan ik deze melden?

U moet alle feitelijke of vermoedelijke incidenten 
onmiddellijk melden, waaronder:

• Verlies van apparaat;
• Fout of lek in een applicatie;
• Onopzettelijke openbaarmaking van informatie;
• Openbaarmaking van informatie ten gevolge van een 

aanval; of
• Een gebeurtenis die zich bijna had voorgedaan of een 

verdachte gebeurtenis met betrekking tot 
phishing, oproepen of vragen via sociale media.

Meld het incident onmiddellijk aan het 
beveiligingsteam van uw bedrijfsonderdeel:

• RELX: security@relx.com
• Elsevier/STM:  security@elsevier.com
• LexisNexis L&P: security@lexisnexis.com
• Risk Solutions Group: security@lexisnexisrisk.com
• Exhibitions:  security@reedexpo.com
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Contacten met de media en de financiële gemeenschap
Alleen geautoriseerde werknemers mogen communiceren met de media of de 
financiële wereld.

Alleen geautoriseerde personen mogen met de media praten als woordvoerder 
namens een RELX-bedrijf. Als u wordt gevraagd commentaar te geven namens een 
RELX-bedrijf, kunt u een dergelijk verzoek als volgt doorsturen:
n     stuur vragen van de media met betrekking tot ons moederbedrijf door naar de 

afdeling Corporate Communications van RELX; 
n     stuur vragen van de media over uw individuele vakgebied door zoals beschreven in 

de beleidslijnen en procedures van uw bedrijf; en
n     stuur verzoeken om informatie of een bezoek aan de vestiging van financiële 

instellingen, brokers, analisten, commentatoren, aandeelhouders of andere leden 
van de financiële wereld of beleggingswereld door naar Investor Relations van 
RELX.

Openbaarmakingsbeleid
Wanneer personen tijdens hun dienstverband toegang hebben tot voorwetenschap 
of contact met de media en de financiële gemeenschap, moeten zij ervoor zorgen 
dat zij bekend zijn met en kennis hebben van de voorwaarden van het RELX 
Openbaarmakingsbeleid (Openbaarmakingsbeleid). Het Openbaarmakingsbeleid 
bevat de belangrijkste interne procedures, systemen en controles om ervoor te 
zorgen dat RELX voldoet aan haar verplichtingen met betrekking tot haar regelmatige 
openbaarmakingen in het VK, Nederland en de VS. Een kopie van het RELX 
Openbaarmakingsbeleid is op verzoek beschikbaar bij de afdeling Bedrijfssecretariaat 
van RELX.

Vragen en informatieverzoeken van de overheid 
Als u een verzoek ontvangt om bedrijfsinformatie, persoonsgegevens of documenten 
met betrekking tot een onderzoek, audit of juridische procedure, stel een bedrijfsjurist 
hiervan dan onmiddellijk op de hoogte. Een bedrijfsjurist helpt beoordelen hoe verder 
te gaan.  
In sommige landen zijn overheidsvertegenwoordigers bevoegd om bij vestigingen 
van een bedrijf onaangekondigde inspecties uit te voeren (zogenaamde 'invallen'), 
om bewijsmateriaal te verzamelen voor een onderzoek naar vermoedelijke 
wetsovertredingen. Deze overheidsinstellingen mogen onze kantoren, of in sommige 
regio’s zelfs uw woning, betreden om zakelijke administratie te onderzoeken en te 
kopiëren. Ook hebben zij het recht onze kantoren en administratie te verzegelen, 
werknemers te ondervragen en aantekeningen te maken van feiten of documenten die 
verband houden met het onderwerp en het doel van de inspectie. U dient bekend te 
zijn met het RELX Dawn raids-beleid en het desbetreffende beleid en de procedures 
voor uw bedrijf of locatie, zodat u weet hoe u bij een dergelijke inval moet handelen. 
Als u vragen hebt over onaangekondigde invallen, kunt u contact opnemen met een 
bedrijfsjurist.
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Fraude, financiële misstanden en  
valse of misleidende verklaringen 

We verbieden iedere poging om te frauderen met klanten, leveranciers, 
aandeelhouders, werknemers, contractanten, tussenpersonen, auditoren, 
regelgevers of andere personen waarmee we communiceren of zaken doen.

Onze geloofwaardigheid en reputatie hangen af van de nauwkeurigheid van onze 
boeken, administratie en verklaringen. Alle verslagen en schriftelijke of mondelinge 
verklaringen over ons bedrijf moeten nauwkeurig en niet misleidend zijn. Elke poging 
om financiële misstanden te plegen, inclusief het opzettelijk of roekeloos onjuist 
of misleidend maken van mondelinge of schriftelijke verklaringen of weglatingen 
over onze producten, diensten, verkoop, financiële toestand of anderszins valse 
of misleidende mondelinge of schriftelijke verklaringen afleggen over ons beleid, 
veiligheid, privacy of nalevingspraktijken, is verboden. 

Met betrekking tot het voorkomen, opsporen en herstellen van financiële fraude 
of financiële misstanden, met inbegrip van rollen en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het beperken van het risico op financiële fraude, raadpleegt u het  
RELX Kader voor het beperken van het risico van financiële fraude. 

In het vierde kwartaal realiseerde Simon, een vertegenwoordiger, zich dat hij zijn 
omzetdoelstelling aan het einde van het jaar niet zal halen en daarom niet zijn volledige 
verkoopbonus zal ontvangen. Om zijn omzetdoelstelling te halen, overweegt hij of hij dit 
jaar een verkoop kan registeren voor een klant waarvan hij weet dat die aan het begin 
van het nieuwe jaar een bestelling zal plaatsen. Mag Simon dat doen?

Antwoord:  Nee. Het vervalsen van een legitieme order zodat hij de inkomsten dit jaar kan 
gebruiken in plaats van volgend jaar, zou worden beschouwd als financiële misstand en een 
overtreding van de Code.
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Effectenfraude 
Alle werknemers moeten de RELX Code voor effectentransacties (Code voor 
effectenhandel) naleven.  

Het is in strijd met de wet en/of de Code voor effectenhandel om bepaalde handelingen te 
verrichten indien u beschikt over voorkennis (belangrijke niet-openbare informatie) met 
betrekking tot de effecten van RELX en de effecten van een andere onderneming waarmee 
u in aanraking komt tijdens uw werk bij RELX. 

Het is met name in strijd met de wet en/of de Code voor effectenhandel om:
n     te handelen in effecten van RELX of daaraan gekoppelde financiële instrumenten als 

u over voorkennis beschikt; 
n     dergelijke informatie aan anderen bekend te maken, tenzij dit uitsluitend gebeurt 

in het kader van uw normale werkzaamheden of functie en de ontvanger een 
geheimhoudingsplicht heeft; of

n     een ander te adviseren, aan te moedigen of ertoe aan te zetten te handelen in effecten 
of daaraan gekoppelde financiële instrumenten indien u over voorkennis beschikt.

Voorkennis is informatie over RELX die niet openbaar beschikbaar is en waarschijnlijk een 
significant effect zal hebben op de prijs van effecten van RELX indien deze informatie wordt 
aangekondigd. Informatie is 'niet openbaar beschikbaar' als deze niet is gepubliceerd in een 
jaarlijks of periodiek verslag aan aandeelhouders, een persbericht of wettelijke publicatie, 
of in publieke kennisgevingen aan bevoegde autoriteiten voor het effectenwezen.  Ga er 
bij twijfel altijd vanuit dat de informatie die u ter ore komt als werknemer van RELX niet 
openbaar beschikbaar is.

Als u zich afvraagt of er sprake kan zijn van voorkennis (of de schijn van voorkennis) bij 
de aankoop of verkoop van effecten van RELX, moet u overleggen met het hoofd van het 
secretariaat van RELX voordat u in deze effecten van RELX handelt. Indien van toepassing 
moet u zich houden aan gesloten periodes waarin het u verboden is te handelen in effecten 
van RELX of daaraan gekoppelde financiële instrumenten. U ontvangt rechtstreeks bericht 
van het bedrijfssecretariaat als er gesloten perioden op u van toepassing zijn.  
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Reclame en promotieactiviteiten

Alle reclameclaims en andere beweringen in gedrukte, 
elektronische of niet-gedrukte media moeten waarheidsgetrouw 
zijn en een redelijke basis hebben. Ze moeten vóór publicatie 
of verspreiding gestaafd zijn. Dit geldt ook voor mondelinge 
presentaties of zelfs informele gesprekken, waar u objectieve, 
feitelijke of meetbare opmerkingen over onze producten of 
diensten of die van andere ondernemingen maakt.

We hebben zowel een wettelijke als ethische verplichting 
om eerlijke en nauwkeurige reclame- en verkooppraktijken 
uit te voeren.  Het strikt naleven van deze verplichting helpt 
onze goodwill en reputatie te behouden.

Scott bereidt een marketingwebcast voor waarin hij 
abonnementstotalen en webbezoeken voor verschillende 
producten van het bedrijf vermeldt. Om aan een strak schema te 
voldoen, schat hij die cijfers op basis van de feiten voor slechts 
één van de producten. Is dat gepast?

Antwoord: Nee. De verklaringen moeten juist zijn om ervoor te 
zorgen dat hij de feiten niet verkeerd voorstelt en potentiële klanten 
misleidt. Feitelijke, objectieve en/of kwantificeerbare uitspraken 
in reclame- of marketingmateriaal, in presentatiemateriaal of 
in informele discussies moeten vooraf worden onderbouwd met 
communicatie aan derden.
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Jon, een werknemer van RELX, plaatst een aanstootgevende opmerking op zijn 
persoonlijke pagina op sociale media. Jon noemt RELX niet als zijn werkgever, maar 
is op sociale media bevriend met mensen van werk. Een collega van het werk ziet het 
aanstootgevende bericht en meldt dit bij het bedrijf.  Kan het bedrijf Jon disciplinaire 
maatregelen opleggen vanwege het plaatsen van aanstootgevende inhoud op sociale 
media?

Antwoord: Ja. Deze activiteit is niet verboden voor Jon, maar hij moet het Sociale-
mediabeleid volgen, omdat hij sociale media gebruikt om met andere werknemers te 
discussiëren of contact te hebben. Werknemers zijn verplicht persoonlijke integriteit en 
verantwoordelijkheid uit te oefenen in de wetenschap dat er mogelijke consequenties 
kleven aan uw activiteiten op sociale media.

Gebruik van sociale media

Wij benutten sociale-mediaplatforms en -diensten als 
instrumenten om onze merken te laten groeien, onze 
producten en diensten te promoten en relaties op te bouwen 
met onze (potentiële) klanten. 

Het gebruik van sociale media is echter wel aan regels gebonden. U wordt geacht:
n     persoonlijke integriteit en verantwoordelijkheid uit te oefenen;
n     onze intellectuele eigendomsrechten en die van externe partijen na te leven;
n     alleen namens RELX te spreken of deze te vertegenwoordigen als u hiervoor 

toestemming hebt; 
n     vertrouwelijke of andere beschermde informatie te beschermen en niet te 

delen; en 
n     anderszins te voldoen aan het RELX Sociale-mediabeleid.

Deze voorzorgsmaatregelen gelden voor door het bedrijf goedgekeurde of 
gesponsorde activiteiten in de sociale media. Ze zijn ook van toepassing op 
uw persoonlijk gebruik van sociale media, als u:
n     zich uitgeeft als werknemer van een bedrijf van RELX;
n     berichten plaatst over uw werk, onze bedrijfsactiviteiten, producten, diensten 

of concurrenten; of
n     praat met of contact legt met andere werknemers of onze auteurs, uitgevers, 

klanten, agenten, leveranciers of andere partners.
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Concurrentie- en antitrustwetten

We concurreren krachtig, maar tegelijk eerlijk en integer en 
in overeenstemming met antitrust- en concurrentiewetten. 
Deze wetten bevorderen open en eerlijke concurrentie 
wereldwijd, zodat klanten kunnen profiteren van vrije 
mededinging tussen leveranciers en verkopers op dezelfde 
manier kunnen profiteren van de concurrentie tussen kopers. 

Antitrust- en concurrentiewetten verbieden illegale 
handelsbeperkingen, met inbegrip van bepaalde soorten 
overeenkomsten of gedragingen waar concurrenten, 
klanten, leveranciers of ondernemingen met een dominante 
marktpositie bij betrokken zijn. 

We zijn sterke, maar eerlijke concurrenten.  Wij 
verbieden concurrentieverstorende of oneerlijke 
handelspraktijken, waaronder onrechtmatige 
overeenkomsten met concurrenten, klanten, 
leveranciers en andere belanghebbenden.

Voorbeelden van potentieel illegaal gedrag zijn:
n     Het is concurrenten ten strengste verboden om overeenkomsten te sluiten of gezamenlijke acties 

te ondernemen met betrekking tot: 
n     prijzen, voorwaarden of offertes; 
n     toewijzing of verdeling van producten of gebieden; 
n     de selectie van klanten of leveranciers; of 
n     beperkingen ten aanzien van productie, voorraad of R&D-activiteiten

n     leveranciers en hun klanten of licentiegevers hebben algemeen niet de toestemming om een 
akkoord te maken over de prijzen waartegen goederen of diensten zullen worden doorverkocht.

n     Individuele bedrijven met een monopoliepositie of dominante positie mogen geen acties 
ondernemen die de schijn wekken dat ze daarmee proberen de markt te controleren. 
Bijvoorbeeld:
n     koppelverkoop of verplichte bundeling van afzonderlijke producten; 
n     oneerlijke beëindiging van overeenkomsten met dealers, distributeurs of leveranciers; 
n     prijsdiscriminatie; 
n     afbraakprijzen (onder de kostprijs verkopen); of
n     te beperkende exclusieve handelsafspraken. 

n     oneerlijke of misleidende handelspraktijken of concurrentiemethoden, zoals:
n     misleidende advertenties;
n     laatdunkende uitlatingen over producten van een concurrent doen;
n     een concurrent intimideren; of 
n     het stelen van bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
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Er bestaan verschillende legitieme redenen en gelegenheden om 
te communiceren met concurrenten, die allemaal zijn toegestaan 
zolang ze niet leiden tot verboden samenspanning.  U kunt 
hierbij denken aan het lidmaatschap van brancheverenigingen, 
benchmarking, joint ventures, het rechtmatig verzamelen van 
informatie over concurrenten in overeenstemming met de 
procedures van RELX en bepaalde gezamenlijke activiteiten zoals 
lobbying en wetshandhaving.

Voor meer informatie over antitrust- en concurrentiewetten, kunt 
u de RELX Standaarden voor de naleving van concurrentiewetten 
en alle relevante zakelijke beleidslijnen, richtlijnen en procedures 
raadplegen. 

Tessa was aan het chatten met een groep concurrenten tijdens 
een handelsconferentie toen de directeur bedrijfsontwikkeling 
van een concurrent haar apart nam.  De concurrent stelde voor 
dat haar bedrijf hun verkoopinspanningen in New York zou 
concentreren als Tessa's bedrijf weg zou blijven uit New York 
en hun verkoop in Londen zou concentreren.  Tessa wist dat ze 
onderwerpen als dit niet mag bespreken met haar concurrenten, 
dus ging ze onmiddellijk weg. Ging zij op de juiste manier om met 
de situatie?

Antwoord: Gedeeltelijk juist. Tessa had gelijk om de conversatie te 
verlaten, omdat zelfs informele gesprekken tussen concurrenten 
kunnen leiden tot schendingen van de antitrustwetgeving. Maar 
Tessa had meer moeten doen dan gewoon weggaan. Zij had duidelijk 
en nadrukkelijk moeten verklaren dat ze geen deel wenste uit te 
maken van het gesprek. Daarna had zij dit moeten opvolgen door 
contact op te nemen met een bedrijfsjurist om de situatie met hem 
te bespreken en te bepalen of actie gerechtvaardigd was, om elke 
schijn dat zij of het bedrijf betrokken waren bij het ongepaste gedrag 
te voorkomen.
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Omkoping

Bied, geef of ontvang van een andere partij niets van 
waarde, of financiële of andere voordelen, in ruil 
voor een gunstige behandeling of om te proberen 
de zakelijke besluitvorming van de ontvanger te 
beïnvloeden.

Er is sprake van omkoping als iemand iets van waarde of financiële of andere voordelen 
aanbiedt, belooft, verzoekt, geeft of aanvaardt in ruil voor de gunstige behandeling door een 
bedrijf, overheidsinstantie, overheidsfunctionaris of overheidsambtenaar, of iemand anders 
autoriseert dit te doen. Steekpenningen zijn onder meer contante betalingen, geschenken, 
gunsten of alle zaken of diensten van waarde of financiële voordelen. 

De meeste landen en vele plaatselijke overheden kennen wetten die omkoping en corruptie 
verbieden. Vele van deze wetten gelden ook als het onrechtmatige gedrag plaatsvindt buiten 
de grenzen van het eigen land en/of door burgers van andere landen. Voorbeelden van wetten 
met extraterritoriale werking zijn de Britse Bribery Act en de Amerikaanse Foreign Corrupt 
Practices Act.

Om te voldoen aan omkopingswetten, moet u voorkomen dat u ongepaste directe betalingen 
doet aan andere commerciële partijen, klanten, vertegenwoordigers van een klant of 
overheidsfunctionarissen of –ambtenaren of dat u dergelijke ongepaste betalingen ontvangt. 
Dit omvat faciliteringsbetalingen of 'smeergeld' aan lokale ambtenaren, ook al kunnen deze 
als gebruikelijk worden beschouwd. U mag dergelijke betalingen ook niet indirect doen via een 
consultant, zaakwaarnemer of andere partij die namens ons diensten verleent en u moet een 
correcte boekhouding en administratie bijhouden, zodat betalingen waarheidstrouw worden 
geregistreerd en niet voor onwettige doeleinden worden gebruikt.

Voordat u een derde partij inschakelt die namens het bedrijf zal handelen en indien nodig tijdens 
de opdracht, moet u passende due diligence uitvoeren om te beoordelen of betrokkenheid 
van de derde partij is toegestaan. Voor meer informatie over het uitvoeren van due diligence, 
waaronder welk type derden namens het bedrijf handelen, raadpleegt u de RELX Richtlijnen 
voor due diligence. 

Omkopingswetten stellen ook grenzen aan het aanbieden of geven van geschenken, 
entertainment of fooien, in het bijzonder aan overheidsfunctionarissen en -ambtenaren, 
zoals wordt uitgelegd in het volgende gedeelte Aanbieden of aanvaarden van geschenken of 
entertainment. 
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Aanbieden of aanvaarden van geschenken of entertainment

Vraag, aanvaard, bied of geef geen geschenken of entertainment die uw 
vermogen om objectieve zakelijke beslissingen te nemen, kunnen beïnvloeden 
of de schijn hiervan wekken.

Waardevolle geschenken, frequente geschenken of entertainment, of entertainment 
dat verder gaat dan de normale hoffelijkheden, kunnen lijken op een poging om u of de 
andere partij te beïnvloeden. Ons beleid is bedoeld om omkoping en alle schijn daarvan 
bij bestaande of potentiële klanten, verkopers, consultants, leveranciers en andere 
zakelijke belanghebbenden te voorkomen. In aanvulling op dit beleid wordt u geacht 
zich te houden aan eventuele strengere normen van uw bedrijfseenheid of afdeling. 

Philip vestigt een kantoor in een land dat nieuw is voor het bedrijf. Hij huurde een 
lokale consultant in om te helpen met vertalen en het verkrijgen van de vereiste 
vergunningen en licenties die nodig zijn om het bedrijf te openen. De consultant heeft 
gezegd dat hij £ 3000 aan contant geld beschikbaar moet hebben om niet-gespecificeerde 
kosten te voldoen.  Moet Philip het geld geven? 

Antwoord: Nee. Philip mag het geld niet beschikbaar stellen zonder documentatie over hoe 
het zal worden gebruikt voor legitieme uitgaven, evenals controles om dit te garanderen. 
Anders lijkt dit een middel te zijn om faciliteringsbetalingen te doen of smeergeld te 
betalen om lokale overheidsfunctionarissen te beïnvloeden, wat verboden is door RELX en 
waarschijnlijk de BritseBribery Law and US Foreign Corrupt Practices Act. 
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Geschenken
Als u zaken doet met medewerkers buiten de overheid 
wordt u geacht geen geschenken, waaronder producten, 
persoonlijke diensten of gunsten, aan te bieden of te 
aanvaarden die een waarde vertegenwoordigen van meer 
dan £ 100 per persoon of het equivalent hiervan in de 
lokale munteenheid. Voor overheidsfunctionarissen en 
-ambtenaren legt RELX nog strengere beperkingen op 
inzake het geven van geschenken, zoals uiteengezet in 
het RELX Compliance-richtlijnen ter voorkoming van 
omkoping en corruptie.
Deze monetaire beperkingen zijn bedoeld als een 
maximum, omdat afhankelijk van de omstandigheden elk 
geschenk van waarde verdacht kan lijken. Vraag nooit om 
geschenken ter hoogte van welk bedrag dan ook. Ook mag 
u geen geschenken aanbieden of aanvaarden die:
n     niet in overeenstemming zijn met het RELX 

Compliance-richtlijnen ter voorkoming van omkoping 
en corruptie;

n     geld of contante equivalenten (bijv. cheques, 
postwissels, elk type cadeaubon) of effecten zijn);

n     worden aangeboden in ruil voor een tegenprestatie 
('quid pro quo');

n     worden gegeven op een moment dat u en de andere 
partijen onderhandelen over een contract of zich in een 
bijbehorend selectieproces van leveranciers bevinden;

n     deel lijken uit te maken van een patroon waarin frequent 
geschenken worden aangeboden, zelfs als deze van 
geringe waarde zijn;

n     onfatsoenlijk of van seksuele aard zijn;
n     illegaal of in strijd zijn met de Code of een van onze 

beleidslijnen; 
n     onze reputatie mogelijk negatief beïnvloeden; of 

n     bedoeld zijn om de zakelijke beslissingen van de 
ontvanger te beïnvloeden of de schijn hiervan wekken, 
of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
zij de ontvanger ongepast beïnvloeden bij de uitoefening 
van zijn functie, of de ontvanger aanzetten tot ongepast 
handelen of redelijkerwijs in staat te zijn ongepast 
gedrag te veroorzaken 

Geschenken of giften die voldoen aan een of meer 
van deze beschrijvingen kunnen als verdacht worden 
beschouwd en eventueel worden gezien als illegale 
steekpenningen. 
Als u een geschenk ontvangt of wilt geven met een waarde 
van meer dan £ 100 of het lokale equivalent hiervan, of 
dat anderszins in strijd lijkt te zijn met deze vereisten, 
dient u te overleggen met de nalevingscommissie van 
uw bedrijfseenheid voordat u het geschenk aanvaardt of 
aanbiedt.  Wat betreft geschenken die u ontvangt kunt 
u, om te voorkomen dat de schijn wordt gewekt dat u 
bevooroordeeld bent, gevraagd worden om geschenken 
met een hogere waarde terug te geven, of het bedrijf te 
vragen het geschenk zelf te gebruiken of het aan een goed 
doel te geven. 
Houd er rekening mee dat zelfs het geven of ontvangen 
van geschenken met een lagere waarde ongepast is 
als dit ten doel heeft (of de schijn wekt) de ontvanger 
op een ongepaste manier te beïnvloeden. Geschenken 
met een lagere waarde kunnen ook ongepast zijn als ze 
herhaaldelijk worden aangeboden.

Aron kreeg van een auteur een cadeaubon van 
Amazon ter waarde van $ 25 als bedankje. Mag 
Aron de cadeaubon aannemen?

Antwoord: Nee. Geschenken of fooien van derden in 
de vorm van contant geld of contante equivalenten 
(bijv. cheques, postwissels, effecten, elk type 
cadeaubon of tegoedbonnen) mogen niet worden 
aangenomen, ongeacht het bedrag.

Marie en haar team evalueren 
cloudopslagoplossingen die namens het bedrijf 
moeten worden aangeschaft. Een van de potentiële 
leveranciers heeft aangeboden om het team nieuwe 
laptops en persoonlijke cloudopslagaccounts te 
geven om het team beter in staat te stellen de 
services van de leverancier te evalueren. Mag het 
team van Marie de laptops en accounts aannemen?

Antwoord: Marie moet het aanbod weigeren. Het 
aannemen van een geschenk, met name bij het 
nemen van een potentiële aankoopbeslissing, zou het 
team ongepast kunnen beïnvloeden of daar de schijn 
van kunnen wekken. 
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Entertainment 
Het aanvaarden of aanbieden van normaal zakelijk entertainment zoals een routineuze 
lunch, diner, theatervoorstelling of sportgebeurtenis is toegestaan indien dit redelijk 
is en incidenteel plaatsvindt in de loop van een bona fide zakelijke bijeenkomst of 
gebeurtenis om zakelijke aangelegenheden te bespreken of de zakelijke band te 
versterken. 
Als 'normaal' en 'redelijk' zakelijk entertainment wordt in het algemeen alles 
beschouwd wat per persoon dezelfde waarde vertegenwoordigt die wordt 
voorgeschreven voor geschenken.  Op normaal zakelijk entertainment zijn dezelfde, 
hierboven beschreven beperkingen voor geschenken van toepassing, ongeacht de 
kosten of waarde. Buitengewone gebeurtenissen of entertainment met overnachting 
zijn in het algemeen niet passend. Overvloedig entertainment  
(bijv. World Cup, Masters Golf Tournament) is alleen toegestaan als het voldoet 
aan strenge bedrijfsrichtlijnen en met uitdrukkelijke toestemming van de 
nalevingscommissie van uw bedrijfseenheid.  Bovendien moet men bij het entertainen 
van overheidsfunctionarissen of -ambtenaren altijd voldoen aan de strikte financiële 
grenzen zoals bepaald in het RELX Beleid over het aanbieden en geven van 
geschenken of fooien aan overheidsfunctionarissen.
Neem contact op met de nalevingscommissie van uw bedrijfseenheid voordat u 
entertainment aanbiedt of accepteert dat buitensporig kan lijken. Vraag nooit om 
entertainment van enige waarde. Zelfs entertainment van geringe waarde is ongeschikt 
als dit is bedoeld om de ontvanger te beïnvloeden (of hiervan de schijn wekt). 

Register voor geschenken en hospitality
Alle geschenken en hospitality (bijvoorbeeld maaltijden, entertainment of andere 
geschenken) die worden gegeven of ontvangen die voldoen aan de drempelwaarden 
die door uw bedrijf zijn vastgesteld, moeten worden vastgelegd in het juiste 
registratieprogramma voor geschenken en hospitality.
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Handelssancties
Internationale wetten inzake handelssancties stellen grenzen aan onze mogelijkheden om zaken te doen met 
bepaalde personen, rechtspersonen en zelfs landen. 

We streven ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake handelssancties. Het verzuimen hiervan 
kan onze reputatie schaden en kan ertoe leiden dat strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties aan het bedrijf 
en onze medewerkers worden opgelegd. 

Onze inspanningen om sancties na te leven betreffen in de eerste plaats vertegenwoordigers van elke 
bedrijfsactiviteit, die transacties beoordelen met behulp van juridische en nalevingsvertegenwoordigers. Het is 
echter wel belangrijk dat alle werknemers op de hoogte zijn van het RELX Beleid inzake handelssancties en 
de bijbehorende procedures en dat zij melding maken van eventuele vragen of zorgen.

Witwassen
Wereldwijde strafwetten verbieden regelingen die geldopbrengsten die voortvloeien uit criminele activiteiten 
legitiem laten lijken.  RELX verbiedt alle activiteiten die het witwassen van geld door leveranciers, klanten of 
andere derden waarmee we een zakelijke relatie kunnen hebben, kunnen vergemakkelijken.

Overeenkomsten afsluiten 
met andere partijen 
Wij stellen als eis dat overeenkomsten schriftelijk worden vastgelegd. U mag alleen overeenkomsten afsluiten 
conform het autorisatieniveau dat uw manager aan u heeft toegekend. Zonder autorisatie mag u geen 
overeenkomst namens ons sluiten zonder de goedkeuring van uw manager. 

U moet ook toestemming van uw manager en een bedrijfsjurist hebben om een overeenkomst vóór de 
vervaldatum te beëindigen. Dit komt bijvoorbeeld omdat zelfs een overeenkomst met relatief kleine bedragen 
belangrijke contractuele verplichtingen of andere voorwaarden kan bevatten en vroegtijdige beëindiging ook 
mededingingsrechtelijke problemen kan opleveren. 
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Zakendoen met overheden

Onze onderhandelingen, contractvoorwaarden en 
zakelijke relaties met overheidsinstanties en hun 
ambtenaren en werknemers zijn gebonden aan strikte 
regels.

We werken vaak samen met overheidsinstanties, ambtenaren en werknemers als klanten, 
auteurs, uitgevers of in andere hoedanigheden. Er zijn strikte regels van toepassing 
op onze zakelijke relaties, contractuele onderhandelingen contractvoorwaarden met 
overheidsinstanties en hun functionarissen.  Dit geldt ook voor werknemers van bedrijven 
die eigendom zijn van de overheid of door de overheid worden beheerd. Deze verschillen 
mogelijk van de richtlijnen die van toepassing zijn op onze omgang met commerciële of 
particuliere klanten.

Als u zaken doet met een orgaan, instantie, ambtenaar of werknemer van de overheid moet 
u deze regels kennen en naleven, zoals uiteengezet in het RELX Compliance-richtlijnen 
ter voorkoming van omkoping en corruptie – verwante documentatie. Schending van 
deze richtlijnen kan leiden tot strenge straffen, schorsing, uitsluiting van mededinging naar 
overheidscontracten, of zelfs tot strafrechtelijke vervolging. Om ervoor te zorgen dat wij aan 
deze richtlijnen voldoen, dient u iedere vermoedelijke overtreding van de wet in verband met 
een overheidscontract te melden. 

In ons RELX Beleid inzake het zakendoen met overheidsinstanties en -ambtenaren in de 
Verenigde Staten staat meer informatie over de vereisten waaraan u moet voldoen als u 
werkt met een overheidsinstantie of -ambtenaar in de Verenigde Staten. 

Peng onderhandelt over een contract met een overheidsinstantie. De ambtenaar waarmee 
hij samenwerkt is betrokken bij een erkende liefdadigheidsorganisatie. Peng denkt dat 
het bedrijf onze kansen op het winnen van het contract kan verbeteren als hij namens de 
ambtenaar een persoonlijke donatie doet aan het goede doel.  Is dat gepast?

Antwoord:  Nee. Hoewel het legitiem kan zijn voor ons bedrijf om liefdadigheidsdonaties 
te doen in landen waar we zaken willen doen, kunnen we nooit een donatie doen om een 
overheidsfunctionaris te beïnvloeden om opdrachten te verkrijgen of te behouden of onder 
omstandigheden waarin dat ons doel lijkt te zijn. Zelfs persoonlijke donaties kunnen worden 
verboden als ze voor ongepaste doeleinden zijn gedaan.
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Het inhuren van 
overheidspersoneel

Voordat u met een huidige of recente overheidsmedewerker 
praat over het werken voor RELX, moet u controleren of het 
contact met die persoon (voor werving of het uitvoeren van ander 
werk in welke hoedanigheid dan ook) niet in strijd is met de wet.

Veel wetten verbieden bedrijven die zakendoen met de overheid om een 
huidige of voormalige overheidsfunctionaris in te huren als werknemer, 
consultant, adviseur, uitgever of andersoortige aannemer, anders dan in 
een secretariële, administratieve of andere vergelijkbare positie. Deze 
beperkingen gelden ook voor informele regelingen voor een toekomstig 
dienstverband onder bepaalde omstandigheden. Raadpleeg daarom een 
bedrijfsjurist voordat u gesprekken over een mogelijk dienstverband of 
werkbehoud voert met een huidige of voormalige overheidsfunctionaris 
die de overheid heeft verlaten binnen twee jaar voor het voorgestelde 
dienstverband of werkbehoud.

Politieke betrokken-
heid van het bedrijf 

Politieke bijdragen van, in naam van, of namens het bedrijf zijn 
verboden, met uitzondering van bepaalde vooraf goedgekeurde 
bijdragen in de Verenigde Staten.

In de meeste landen is het verboden om zakelijke fondsen, 
bedrijfsmiddelen, diensten of voorzieningen aan te wenden ten 
behoeve van een politieke partij of kandidaat. Maar in sommige 
Amerikaanse staten zijn dergelijke bijdragen en activiteiten toegestaan 
indien deze voldoen aan strikte regelgeving voor verslaglegging en 
openbaarmaking. Ook wij staan niet toe dat zakelijke fondsen worden 
gebruikt voor politieke bijdragen. Dit mag uitsluitend in de VS en dan 
enkel in overeenstemming met strikte richtlijnen, zoals uiteengezet in 
het RELX Beleid inzake het doen van politieke bijdragen.

Indien u persoonlijk deelneemt aan het politieke proces, zich uitlaat 
over juridische of politieke kwesties, zich bezighoudt met politieke 
activiteiten en/of persoonlijke politieke bijdragen doet, wordt u 
geacht dit in uw eigen tijd en op eigen kosten te doen. Tenzij u vooraf 
toestemming hebt gekregen van de afdeling Overheidszaken van RELX 
en een bedrijfsjurist, moet u iedere verwijzing naar uw connectie 
met RELX of een van onze bedrijfsunits of dochterondernemingen 
anders dan wettelijk vereiste openbaarmaking aan toepasselijke 
overheidsinstellingen vermijden en duidelijk maken dat u handelt op 
persoonlijke titel en niet namens het bedrijf.
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Eerlijke omgang met medewerkers

We streven naar werkomgevingen waar teamwerk, diversiteit, 
integratie en vertrouwen voorop staan, zoals belichaamd in ons 
Beleid inzake diversiteit en inclusie. Ons werkgelegenheidsbeleid 
en onze werkpraktijken sluiten aan op de beginselen van het 
Global Compact van de Verenigde Naties inzake eerlijke en niet-
discriminerende werkgelegenheidspraktijken. 

Wij ondersteunen inclusiviteit en diversiteit, verbieden 
intimidatie en discriminatie en zetten ons in voor de veilige 
en eerlijke behandeling van werknemers.

Een van Geraldo's collega's stuurt hem suggestieve chatberichten 
en uitnodigingen om elkaar meerdere keren per week buiten het 
werk te ontmoeten en stuurt zelfs privéchats tijdens team Zoom-
vergaderingen. Geraldo liet de collega weten dat de berichten 
niet welkom waren en dat hij er mee moest stoppen. Ze werden 
een paar dagen gestopt, maar zijn nu weer begonnen. Wat moet 
Geraldo doen?

Antwoord:  Geraldo's collega is betrokken bij ongepast gedrag dat 
in strijd is met onze Code en ons bedrijfsbeleid. Geraldo moet dit 
gedrag bij zijn manager, een HR-medewerker of de RELX Integrity 
Line melden.
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Discriminatie

We zijn een werkgever die gelijke kansen biedt. We streven ernaar om alle 
werknemers en sollicitanten met respect en waardigheid te behandelen en 
verbieden discriminatie. Bij onze werving, ons promotiebeleid, sanctiebeleid 
en in onze arbeidsvoorwaarden maken wij geen onderscheid op grond van ras, 
huidskleur, geloofsovertuiging, godsdienst, nationaliteit, geslacht, genderidentiteit 
of genderexpressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, lichamelijke 
beperkingen of een andere door de wet beschermde categorie. 

Intimidatie
Wij staan geen enkele vorm van intimidatie toe, met inbegrip van seksuele 
intimidatie of welke vorm van intimidatie dan ook op basis van de bovenstaande 
beschermde eigenschappen. Intimidatie kan bestaan uit verbaal, fysiek, visueel of 
ander gedrag dat tot een agressieve, vijandige of intimiderende omgeving leidt. We 
verbieden ook pesten, intimidatie, grappen of beledigingen met betrekking tot een 
beschermde eigenschap, en het verspreiden of tonen van aanstootgevende foto's, 
video’s of cartoons. Ook het verspreiden van denigrerende of discriminerende 
informatie via voicemail, tekstberichten, e-mail of andere elektronische apparaten 
is niet toegestaan. 

Arbeidsvoorwaarden
We voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden. We respecteren het wettelijke recht van werknemers om 
vertegenwoordiging te zoeken via vakbonden, ondernemingsraden of andere 
mechanismen. 

Werknemersrechten
We zijn actief in verschillende landen met verschillende werknemersrechten 
en arbeidsomstandigheden. Ongeacht waar we zakendoen voldoen wij aan 
alle toepasselijke arbeidswetten. Wij bieden werknemers wereldwijd gepaste 
arbeidsomstandigheden en lonen en selecteren leveranciers die werken volgens 
dezelfde normen.

Vorig jaar meldde Xia dat ze bezorgd was omdat een van haar collega's haar 
seksueel lastig viel. Sindsdien heeft haar manager extreme maatregelen 
genomen om interactie met haar te voorkomen en staat er zelfs op dat ze 
personeelszaken, zoals prestatiebeoordelingen, op afstand afhandelen. Is dit 
toegestaan?

Antwoord:  Ons beleid tegen intimidatie mag en kan niet worden gebruikt als 
basis voor het uitsluiten of scheiden van personen van deelname aan zakelijke 
of werkgerelateerde sociale activiteiten of discussies om beschuldigingen van 
wangedrag te voorkomen. De verbodsbepalingen tegen intimidatie, discriminatie 
en vergelding zijn bedoeld als aanvulling op en bevordering van het streven van 
het bedrijf naar een inclusieve werkplek, niet om de basis te vormen voor een 
uitzondering daarop.
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De werkplek
RELX heeft wereldwijd ongeveer 235 panden. In het Beleid inzake fysieke veiligheid 
worden de vereisten voor fysieke veiligheid voor deze vestigingen gedefinieerd 
en zijn richtlijnen voor de leidinggevenden van RELX-bedrijven opgenomen voor 
de bescherming van personeel, bedrijfsmiddelen, panden en bezoekers. Alle 
personeelsleden, contractanten en bezoekers moeten dit beleid naleven.

We streven ernaar alle medewerkers een veilige werkplek te bieden en te voldoen  
aan de wettelijke vereisten om veiligheids- en gezondheidsrisico's te voorkomen.  
We verwachten van onze werknemers dat ze zich zodanig gedragen dat het 
bevorderend is voor een gezonde, veilige en productieve werkomgeving. We staan 
geen wapens toe op onze werkplekken of op werkgerelateerde evenementen en 
we tolereren geen geweld op de werkplek in welke vorm dan ook.

Gezondheid en veiligheid
We beheren onze faciliteiten in overeenstemming met alle toepasselijke gezondheids- 
en veiligheidsregelgeving.  In naleving van deze regelgeving moet iedereen in 
onze vestigingen al onze veiligheidsinstructies en -procedures volgen, inclusief de 
instructies en procedures in het RELX Wereldwijd gezondheids- en veiligheidsbeleid.  
Neem onmiddellijk contact op met uw manager en de afdeling personeelszaken als u 
vragen of opmerkingen hebt over mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's in een 
van onze faciliteiten.

Drugs- en alcoholvrije werkplek
Het gebruik van drugs en alcohol kan een bedreiging vormen voor de veiligheid en 
hoort niet thuis in onze werkomgeving. 

In bepaalde omstandigheden en met voorafgaande goedkeuring van de leiding van 
de vestiging mogen alleen in onze gebouwen of tijdens door het bedrijf gesponsorde 
evenementen alcoholische dranken worden gebruikt. Werknemers die gelegenheden 
bijwonen waar alcohol wordt geschonken, worden geacht zich op gepaste en 
professionele wijze te gedragen. 

Het is verder verboden tijdens het werk of op ons terrein alcohol of drugs te gebruiken, 
bezitten, verkopen, produceren, leveren, distribueren of te kopen (tenzij wettig in het 
bezit is tijdens transport) (met uitzondering van geldige, door een arts voorgeschreven 
geneesmiddelen).  We verbieden werknemers ook om namens RELX werk te 
verrichten onder invloed.  

Behalve aan de Code, moet u zich tevens houden aan alle toepasselijke beleidslijnen 
ten aanzien van alcohol en drugs van uw bedrijf.
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Mensenrechten
Als ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties zetten wij ons in om 
de mensenrechten te beschermen. We ondersteunen en respecteren de internationale 
mensenrechten. Tevens trachten we ervoor te zorgen dat wij niet medeplichtig zijn aan 
schendingen van de mensenrechten.

Het milieu

Onze bedrijven hebben een impact op het milieu, voornamelijk door het gebruik van 
energie en papier, het gebruik van print- en productietechnologieën en het recycleren 
van afval. We stellen alles in het werk om deze impact waar mogelijk te beperken en 
om ons te houden aan de drie ecologische beginselen van de Global Compact van de 
Verenigde Naties: 
n     ondersteuning van een voorzorgsaanpak betreffende milieuveranderingen; 
n     het nemen van initiatieven om meer milieubewustzijn te bevorderen; en 
n     stimulering van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke 

technologieën. 

Om aan deze verplichting te voldoen, maken we gebruik van:
n     duurzame en recycleerbare bronnen en materialen met een minimum aan afval; 
n     technologieën, materialen en processen met een minimale impact op het milieu, 

indien mogelijk; en 
n     leveranciers en aannemers die dezelfde doelstellingen hebben. 

We hebben ten aanzien van onze milieuprestaties maatregelen en doelstellingen 
vastgesteld, die worden beschreven in het RELX Mondiale milieubeleid.

We streven ernaar om de initiatieven voor het verbeteren van het milieu te 
steunen en onze negatieve invloed op het milieu te beperken.
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Veelgestelde vragen
Waar staat de Code voor?
De Code stelt de belangrijkste algemene principes 
samen die van toepassing zijn op RELX-bedrijven, onze 
werknemers en leden van onze raden van bestuur van 
onze bedrijven.

De Code is bedoeld om een wettige, eerlijke en ethische 
omgeving in al onze bedrijven te garanderen.

Op wie is de Code van toepassing?
Dit Beleid is van toepassing op alle werknemers van 
de mondiale groep RELX-bedrijven. Wanneer de code 
verwijst naar 'het bedrijf' of RELX, heeft dit betrekking 
op alle rechtspersonen, dochterondernemingen, 
divisies, filialen en bedrijfsonderdelen van RELX.

Wat is de basis voor alle beleidslijnen in 
de Code?
Over het algemeen is het in de Code uiteengezette 
beleid bedoeld om een integriteitscultuur te 
bevorderen, met inbegrip van ethisch en passend 
zakelijk gedrag en gedrag op de werkplek. Vele van 
de beleidslijnen in de Code zijn gebaseerd op wetten 
en overheidsvoorschriften en regelgevingen die van 
toepassing zijn op RELX en onze werknemers, waar ook 
ter wereld we zakendoen.  Andere beleidslijnen in deze 
Code weerspiegelen ons streven om een respectvolle 
en ethische werkplek te waarborgen, die bevorderlijk is 
voor ons bedrijf en vrij is van discriminatie, intimidatie 
of ander ongewenst gedrag. Dit geldt ongeracht of deze 
beleidslijnen zijn geworteld in bepaalde wetgeving of 
voorschriften.

Omdat RELX een wereldwijd bedrijf is, hebben we in 
alle landen waar we actief zijn te maken met lokale 
wetgeving die van toepassing is op onze activiteiten 
aldaar. U wordt geacht alle toepasselijke wet- en 
regelgeving na te leven, ook als deze niet specifiek in 
de Code wordt behandeld.

Behalve de Code worden er afzonderlijke beleidslijnen 
gehanteerd door RELX en elk bedrijf, land of groep 
waarmee u verbonden bent. Van u wordt verwacht dat 
u tevens vertrouwd bent met deze beleidslijnen en deze 
naleeft.

Zijn er andere beleidslijnen die op mij 
van toepassing zijn?  Welke beleidslijnen 
hebben voorrang?
In aanvulling op de beleidslijnen in de Code, 
dwingen RELX en haar bedrijven beleidslijnen af 
die in verband staan met alle of een deel van onze 
bedrijfsactiviteiten. In sommige gevallen hanteren 
RELX of haar bedrijfsonderdelen gedetailleerdere 
beleidslijnen over onderwerpen die zijn opgenomen in 
de Code. Als dat het geval is, zijn de gedetailleerdere 
beleidslijnen eveneens van toepassing, voor zover ze in 
overeenstemming zijn met de Code.

Indien de Code en een aanvullende beleidslijn in strijd 
zijn met elkaar, wordt u gevraagd uw manager, een 
HR-medewerker, lid van de nalevingscommissie of 
bedrijfsjurist te raadplegen.

Als een overtreding niet onder de Code 
of verwante beleidslijnen valt, kan er dan 
toch sprake zijn van een overtreding?
We verwachten van elke werknemer dat wanneer hij 
of zij wordt geconfronteerd met een dilemma of een 
vraag over beslissingen of gedrag, hij of zij te allen tijde 
handelt in de geest van de Code en de hoogste ethische 
normen hanteert. Stel uzelf de volgende vragen als 
u wordt geconfronteerd met een dergelijk dillema of 
dergelijke kwestie: 

n      Zal de beslissing of het gedrag in kwestie afbreuk 
doen aan mijn ethische reputatie of die van het 
bedrijf?  

n     Kan de beslissing of het gedrag schadelijk, pijnlijk 
of vernederend zijn voor een collega, klant, of een 
concurrent op oneerlijke wijze benadelen?  

n     Kan de beslissing of het gedrag zelfs de schijn 
wekken onethisch of onwettig te zijn?  

n      Zouden mijn acties of beslissingen ongunstig 
overkomen op anderen als deze het onderwerp 
waren van het achtuurjournaal of de sociale media?  

n     Voelt de beslissing of het gedrag moreel en ethisch 
onjuist?  

n      Word ik gedwongen om te liegen of de waarheid 
geweld aan te doen om mijn beslissing of actie te 
rechtvaardigen?

Als u een van de bovenstaande vragen met 'ja' hebt 
beantwoord, moet unog eens goed nadenken over uw 
benadering en indien nodig advies inwinnen voordat 
u actie onderneemt.
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Wat als ik vragen heb over de Code?
Ook als u de Code hebt gelezen en een training hebt 
gevolgd over de Code en/of individuele beleidslijnen 
van de Code, kunt u nog vragen hebben. Veel van de 
beleidslijnen zijn immers gebaseerd op complexe wet- 
en regelgeving. Het is belangrijk om de beleidslijnen 
na te leven, want zelfs een onbedoelde overtreding 
kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokkenen en 
RELX. Raadpleeg daarom bij vragen altijd uw manager, 
een HR-medewerker, bedrijfsjurist of lid van de 
nalevingscommissie. U kunt ook te allentijde de functie 
Een vraag stellen van de RELX Integrity Line gebruiken.

Wat moet ik doen als ik op de hoogte raak 
van een schending van de Code?
Het is uw verantwoordelijkheid om een schending 
van een beleidslijn of wet waarvan u op de hoogte 
raakt, te melden. U kunt overtredingen melden bij uw 
manager, een HR-medewerker, bedrijfsjurist, lid van 
de nalevingscommissie, of via de RELX Integrity Line.

Kan de melding van een schending van een 
regel of beleidslijn mijn baan in gevaar 
brengen?
RELX-beleid verbiedt vergelding tegen iedereen die 
een vermoedelijke overtreding van de Code meldt. 
Elke persoon die probeert wraak te nemen op personen 
die te goeder trouw zorgen melden op grond van de 
Code of het bedrijfsbeleid, schendt niet alleen het 
RELX-beleid, maar kan ook de wet overtreden en zal 
dienovereenkomstig worden bestraft.

Hoe meld ik via de RELX Integrity Line?
De RELX Integrity Line is een kanaal voor het doen 
van meldingen als u een bekende of vermoedelijke 
overtreding liever niet meldt aan uw manager, een 
HR-medewerker, bedrijfsjurist of een lid van de 
nalevingscommissie. Deze dienst wordt verleend door 
een onafhankelijke externe partij en is 24 uur per dag,  
7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar. 
U kunt overtredingen online melden op  
www.RELXIntegrityLine.com of via de telefoon.  
Telefonische toegangsinformatie voor elk land en 
elke taal is beschikbaar op de website en op onze 
intranetten.

Kan ik melden zonder mezelf te  
identificeren?
Hoewel we er de voorkeur aan geven dat u zich 
identificeert bij het doen van een melding, begrijpen 
we dat u in bepaalde situaties anoniem wilt blijven.  
Het kan zijn dat lokale wetten alleen meldingen met 
betrekking tot bepaalde onderwerpen toestaan of 
anonieme meldingen aan de Integrity Line verbieden. 
Deze beperkingen worden beschreven in de 
Privacyverklaring van de RELX Integrity Line. Als u 
een anonieme melding doet, zorg er dan in dat geval 
voor dat u zoveel mogelijk details geeft, zodat wij de 
zaak zo goed mogelijk kunnen onderzoeken. Anonieme 
melders krijgen een rapportnummer toegewezen en 
worden gevraagd om de melding te controleren na het 
doen van een melding, omdat dit ons in staat zal stellen 
vervolgvragen te stellen als we meer informatie nodig 
hebben om een grondig onderzoek te voltooien.

Wat zijn de nalevingscommissies?
De nalevingscommissies bestaan uit een aantal hogere 
leidinggevenden die namens een bedrijf zijn benoemd 
om de naleving voor het bedrijf en diens werknemers te 
garanderen. Er is een commissie voor de gehele RELX, 
die is samengesteld uit hogere leidinggevenden en 
die representatief is voor al onze bedrijven. Daarnaast 
heeft elk van de grote bedrijfsonderdelen in elk geval 
zijn eigen commissie. De contactgegevens van de leden 
van de nalevingscommissies zijn te vinden op onze 
intranetsites. 

Wat moet ik doen als mij gevraagd wordt 
om iets te doen waarvan ik denk dat het in 
strijd is met de Code?
U moet uw bezorgdheden bespreken met uw manager. 
Als u zich daar ongemakkelijk bij voelt, neem dan 
contact op met een HR-medewerker, bedrijfsjurist of lid 
van een nalevingscommissie of meld uw zorgen via de 
RELX Integrity Line.
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Documenten waarnaar wordt verwezen

Bedrijfs- en governanceprincipes

Beleid inzake Bring your own device

Beleid inzake documentenbeheer

Beleid inzake inclusie en diversiteit

Beleid inzake naleving van handelssancties

Beleid inzake politieke bijdragen

Beleid inzake zakendoen met overheidsinstanties  
en -ambtenaren in de Verenigde Staten

Beleid voor de elektronische werkruimte

Beperkingen op toegestane geschenken en giften aan  
overheidsfunctionarissen

Code voor effectentransacties

Compliance-richtlijnen ter voorkoming van omkoping en corruptie

Cultuur van integriteit: Doen wat juist is

Dawn raids-beleid

Handleiding voor waardeclassificatie van informatie 
(Information Value Classification, IVC)

Informatiebeveiligingsbeleid

Kader voor het beperken van het risico van financiële fraude

Meldingsregeling

Mondiaal milieubeleid

Nalevingscommissies

Openbaarmakingsbeleid

Privacyprincipes

Retentieschema voor documenten

Richtlijnen handelsgeheimen

Sociale-mediabeleid

Standaarden voor de naleving van concurrentiewetten

Toolkit voor ethisch leiderschap

Wereldwijd Gezondheids- en veiligheidsbeleid

De volgende documenten en bronnen die in deze Code worden 
genoemd, zijn beschikbaar op RELX HOME en het intranet van het 
bedrijfsonderdeel:
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