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Een bericht van onze directeur  
en CEO
Beste medewerkers van Fortive,

Met de lancering van Fortive hebben we een ongelooflijke kans om een nieuw, 
uniek bedrijf op te richten dat gebouwd is op een sterke fundering. Een 
kernprincipe van ons vorige succes was onze onwrikbare toewijding aan integriteit 
en ethisch zakendoen. Wij willen het juiste doen. Samen met onze getalenteerde 
medewerkers, onze geweldige productportfolio en onze toewijding aan het Fortive 
Business System is naleving van de hoogste ethische normen cruciaal voor onze 
toekomst. 

Elk van de Waarden van Fortive getuigt ervan hoe wij ons werk met integriteit 
uitvoeren. “Wij bouwen buitengewone teams voor buitengewone resultaten” 
neemt het inzicht op van het aandrijven van uitstekende prestaties, in een 
schuldvrije en respectvolle omgeving. “Succes van klanten inspireert onze 
innovatie” bevestigt dat kwaliteit altijd een eerste plaats inneemt bij onze 
beslissingen. Alle 24.000 van ons onderschrijven de leuze "Kaizen is onze manier 
van leven”, waarmee we ons inzetten voor doorlopende verbetering. En tot slot 
benadrukt “Wij doen mee in de strijd om aandeelhouders te winnen” dat onze 
belanghebbenden - aandeelhouders, klanten en collega's - geassocieerd willen 
worden met een bedrijf dat de hoogste normen van integriteit handhaaft.

Het fundamentele principe blijft eenvoudig: Handel met eerlijkheid en billijkheid 
in alle transacties in naam van Fortive. Dit principe is echter niet altijd eenvoudig 
toepasbaar in de complexe, internationale zakelijke en juridische omgeving 
waarbinnen we werken. De volgende Gedragsnormen van Fortive geven 
richtlijnen voor uw zakelijke en persoonlijke gedrag, maar kunnen niet elk scenario 
voorzien. Er zijn vele mensen en hulpmiddelen beschikbaar voor u, zowel bij 
Fortive als bij uw OpCo. Uw manager, de afdeling Juridische Zaken en Naleving, 
Personeelszaken, Interne Audit, ons leiderschapsteam en onze hulplijn zijn er om u 
te helpen. Laat van u horen! Wij willen van u horen. 

Wij zullen altijd de uitdagingen aangaan - deadlines, statistieken, een 
"gemakkelijkere manier" - en we moeten sterk genoeg zijn om niet aan deze druk 
toe te geven. Onze toewijding aan ethiek en onze cultuur van integriteit moeten 
tastbaar zijn in elk product dat we maken, in elke interactie die we hebben met 
elkaar, onze gewaardeerde klanten en leveranciers, en in elke zakelijke kans die we 
creëren. Onze klanten en bedrijfspartners verwachten het. Onze aandeelhouders 
vereisen het. Het is hoe we zakendoen.

Buitengewone teams handelen met integriteit. De cultuur van integriteit en 
naleving van Fortive wordt ondersteund en versterkt door het feit dat ieder van 
u zich dagelijks inspant om op billijke en eerlijke wijze en met naleving van alle 
toepasbare wetten te werk te gaan. Dank u dat u zorgt voor uw aandeel daarin.

Jim Lico
Directeur en 

Chief Executive Officer
Mei 2016
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Wij bouwen buitengewone teams voor  
buitengewone resultaten
•  Wij zijn een toegewijd team van mensen die cruciale technologie creëren om de meest kritieke 

uitdagingen in de wereld op te lossen. 
•  Wij ontwikkelen onszelf en onze teams, waarbij we uitdagingen aangaan die leerkansen bieden 

en vooruitgang versnellen. 
•  Wij zoeken op feiten gebaseerde oplossingen die de oorzaak nagaan, in plaats van mensen  

te beschuldigen. 
•  Wij zijn verantwoordelijk voor onze resultaten en bereiken deze op een niet-politieke en niet-

bureaucratische manier. 
•  Wij hebben een hoge integriteit en veel respect voor anderen. 

Onze waarden
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Succes van klanten spoort onze innovatie aan
• Kwaliteit komt altijd eerst!
•  Onze creativiteit en ijver zorgen ervoor dat de producten, diensten en processen van onze 

klanten zich verder ontwikkelen. 
•  Wij dromen, ontwikkelen en leveren innovatieve aanbiedingen om betere bedrijven te bouwen 

en om zelf meer te leren. 
• Wij moedigen grensverleggende ideeën aan, zowel grote als kleine. 

• De stem van de klant richt ons denken.

Kaizen is onze manier van leven 
• Het vinden van een betere manier is onze passie. 
•  Door een toewijding aan doorlopende verbetering combineren wij de kracht van een gevestigd 

bedrijf met de houding van innovatoren. 
• Het Fortive Business System (FBS) is de kern van onze cultuur. 
• FBS biedt een rijke reeks hulpmiddelen die wij ontwikkelen en groeien.
•  Solide, herhaalbare processen zorgen voor superieure kwaliteit, levering en kosten die onze 

klanten nog meer tevredenstellen dan ze verwacht hadden.

Wij doen mee in de strijd om aandeelhouders 
te winnen
•  Wij gebruiken kapitaal waar dat het meest doeltreffend is, intern en extern, om te reageren  

op marktvereisten. 
•  Winsten zijn belangrijk, omdat ze loyale belanghebbenden aantrekken en op lange termijn 

behouden, zowel aandeelhouders als medewerkers.
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Inleiding
Voor het succes van Fortive is het van wezenlijk belang dat elke medewerker van elk 
Fortive-bedrijf met de allerhoogste integriteit te werk gaat en alle toepasselijke wetten 
en beleidsregels naleeft. In de Gedragsnormen van Fortive komt deze fundamentele 
verwachting tot uiting en vindt men specifieke richtlijnen voor hoe we antwoord kunnen 
geven op algemene vragen over integriteit en naleving die zich voordoen tijdens de 
normale gang van zaken bij Fortive-bedrijven. In de Gedragsnormen wordt ook verwezen 
naar andere hulpmiddelen die ter beschikking staan van alle medewerkers om antwoord 
te geven op de vele eventuele vragen over integriteit en naleving waarvoor geen specifiek 
antwoord bestaat in onze Gedragsnormen.
 
Door bedrijfsbeslissingen op de juiste wijze te nemen, met integriteit en met naleving 
van alle toepasselijke wetten en beleidsregels, zijn we beter in staat om het vertrouwen 
te behouden dat we hebben opgebouwd bij onze diverse belanghebbenden – onze 
aandeelhouders, klanten, leveranciers, zakelijke partners en de gemeenschappen waarin 
we werken – en hiermee wordt de grondslag voor ons toekomstige succes gelegd.
 
Een paar definities om in gedachten te houden bij het lezen van onze Gedragsnormen:
“Fortive” en “Fortive-bedrijf” of “Fortive-bedrijven” betekent Fortive Corporation en elk van 
de werkmaatschappijen van Fortive Corporation overal ter wereld, ongeacht of het directe 
of indirecte dochterondernemingen zijn. 

“Medewerkers” betekent alle mensen die tewerkgesteld worden door Fortive-bedrijven 
(waaronder functionarissen) en, wanneer zij handelen in naam van Fortive-bedrijven, 
directeurs van Fortive-bedrijven.
 
De Gedragsnormen van Fortive kunnen van tijd tot tijd herzien worden. U kunt de laatste 
versie altijd op Fortive Connect vinden.
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Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen 
Onze Gedragsnormen gelden voor alle medewerkers bij alle Fortive-bedrijven wereldwijd. Er kan van 
medewerkers gevraagd worden dat ze verklaren onze Gedragsnormen gelezen, begrepen en nageleefd te 
hebben, maar onze Normen gelden altijd, ongeacht of een medewerker een dergelijke verklaring wel of niet 
heeft afgegeven. Wij verwachten ook dat onze agenten, vertegenwoordigers, onafhankelijke aannemers, 
consulenten, leveranciers, zakelijke partners en anderen die ons bedrijf ondersteunen, met dezelfde mate van 
integriteit en naleving handelen die onze Gedragsnormen van onze medewerkers vereisen.

Conflicten tussen onze Normen en de 
beleidsregels van Fortive-bedrijven of  
de toepasselijke wetgeving
Fortive-bedrijven zijn in de hele wereld werkzaam en zijn onderhevig aan veel verschillende wetten. 
Fortive-bedrijven vaardigen ook hun eigen beleidsregels uit om rekening te houden met de plaatselijke 
omstandigheden. Als een toepasselijke wet in strijd is met onze Gedragsnormen of een beleidsregel van 
een Fortive-bedrijf, of als die wet medewerkers aanvullende rechten of bescherming biedt, dan moet aan 
die wet gehoorzaamd worden en hebben de medewerkers in kwestie recht op die aanvullende rechten of 
bescherming. Als een beleidsregel van een Fortive-bedrijf in strijd is met onze Gedragsnormen, moet u zich 
houden aan onze Gedragsnormen, niet aan de beleidsregel van het Fortive-bedrijf. Plaatselijke zakelijke 
gebruiken of praktijken die in strijd zijn met onze Gedragsnormen of een beleidsregel van een Fortive-bedrijf, 
zijn niet toegestaan (tenzij vereist door de plaatselijke wet).

Hoe wij te werk gaan bij bezwaren en 
overtredingen melden – door het ronduit  
te zeggen!
Onze Gedragsnormen en andere beleidsregels van Fortive beslaan veel algemene vragen over integriteit en 
naleving die u kunt tegenkomen bij de normale gang van zaken. Telkens wanneer u te maken krijgt met een 
probleem op het gebied van integriteit of naleving, of het nu om uw eigen beslissingen of om die van een 
andere medewerker gaat, dient u onze Gedragsnormen en andere beleidsregels van Fortive te raadplegen 
voor hulp. Als u nog steeds twijfelt, bespreek de kwestie dan met uw directe supervisor of manager, een hoger 
geplaatste manager of supervisor, een lid van de personeels- of juridische afdeling van uw Fortive-bedrijf, of 
elke willekeurige medewerker van de personeels-, juridische of interne-auditafdeling van Fortive Corporation.
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Als u denkt dat er mogelijk een overtreding van de wet, onze Gedragsnormen of een andere beleidsregel van Fortive 
is begaan of mogelijk begaan zal worden, zeg het dan ronduit! Meld de overtreding of potentiële overtreding aan uw 
directe supervisor of manager of aan een van de volgende hulpinstanties:

• Een andere manager of supervisor van uw Fortive-bedrijf
• De personeels- of juridische afdeling van uw Fortive-bedrijf
• Gelijk welk lid van de interne-auditafdeling van Fortive Corporation
• De personeels- of juridische afdeling van Fortive Corporation
• De Hulplijn voor Integriteit & Naleving van Fortive op fortive.ethicspoint.com
• Gelijk welk lid van de Raad van Bestuur van Fortive Corporation

Alle medewerkers worden aangemoedigd om kwesties aan de orde te stellen wanneer ze twijfelen over enig probleem 
rondom integriteit of naleving, en ze zijn verplicht om alle bestaande of potentiële overtredingen van de wet, onze 
Gedragsnormen of een andere beleidsregel van Fortive onmiddellijk te melden, tenzij anderszins voorzien door de 
plaatselijke wetgeving. Door vragen of overtredingen onder de aandacht van het management te brengen, helpt u 
mee om te zorgen dat Fortive de hoogste mate van integriteit en naleving bereikt en behoudt, en helpt u mee om de 
grondslag te leggen voor ons toekomstige succes. Hier zijn enkele andere belangrijke zaken om aan te denken bij het 
melden van schendingen:

• Geen enkele medewerker mag een overtreding melden aan iemand die zelf bij de overtreding betrokken is.
• Als u melding maakt van een probleem en het probleem niet wordt opgelost, dient u er melding van te maken via een 

ander kanaal.
• Het bewust of roekeloos doen van valse meldingen kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot aan ontslag toe 

(onderhevig aan de toepasselijke wetten en een eventuele arbeidsovereenkomst).

Meldingen aan de Hulplijn voor Integriteit & Naleving van Fortive kunnen anoniem gedaan worden, indien dit volgens 
de plaatselijke wet toegestaan is. U dient echter wel te weten dat u door anoniem te blijven het vermogen van Fortive 
om een diepgaand onderzoek in te stellen kunt beperken. Daarom raden we u aan om bij het doen van een melding 
gedetailleerde informatie te verstrekken, waaronder ook uw eigen identiteit. 

Onderzoek naar meldingen en gevolgen  
voor overtredingen
Alle gemelde overtredingen van de wet, onze Gedragsnormen of andere beleidsregels van Fortive zullen onderzocht 
worden. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor overtredingen, zullen onderworpen worden aan disciplinaire 
maatregelen die gepast zijn voor de omstandigheden en in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, tot 
aan ontslag toe. Afhankelijk van de aard van het incident kunnen de betrokken personen ook vervolgd worden voor 
civiele of strafrechtelijke misdrijven.
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Wij nemen geen vergeldingsmaatregelen
Als het gaat om kwesties van integriteit en naleving, moet u er altijd aan denken dat we niet gebaat zijn 
bij stilzwijgen—dat doet ons kwaad. Daarom moeten we allemaal een omgeving bevorderen waarin alle 
medewerkers met een gerust hart hulp kunnen zoeken voor kwesties inzake integriteit en naleving en te 
goeder trouw bekende of vermoede overtredingen van de wet, onze Gedragsnormen of andere Fortive-
beleidsregels kunnen melden. Het “te goeder trouw” doen van een melding betekent dat u alle informatie 
waarover u beschikt, verschaft en dat uw melding oprecht is, ongeacht of het onderzoek naar uw melding 
daadwerkelijk wangedrag aan het licht brengt. Als u denkt dat er vergeldingsmaatregelen tegen u genomen 
zijn voor het te goeder trouw maken van een melding, neem dan contact op met een van de hulpinstanties die 
vermeld staan in "Hoe wij te werk gaan bij bezwaren en overtredingen melden”.

NB: Elke medewerker die een vergeldingsactie uitvoert, zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen 
die gepast zijn voor de omstandigheden en in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, tot aan 
ontslag toe.

Aanvullende verwachtingen voor managers  
en supervisors
Medewerkers die manager of supervisor van andere medewerkers zijn, vervullen een leidersrol bij Fortive en 
zijn verplicht om de Gedragsnormen te tonen met woord en daad, zodat ze een sterk voorbeeld geven dat 
andere medewerkers moeten volgen. Als u een manager of supervisor bent, moet u: 

• Nooit onrechtmatig gedrag, overtredingen van onze Gedragsnormen, overtredingen van de toepasselijke 
beleidsregels van het Fortive-bedrijf of ander gedrag van gelijk welke medewerker onder uw supervisie dat 
niet voldoet aan onze hoge verwachtingen van integriteit en naleving voor medewerkers, negeren.

• Ervoor zorgen dat de medewerkers onder uw supervisie bekend zijn met onze Gedragsnormen, de relevante 
beleidsregels van het Fortive-bedrijf en het belang van een sterke cultuur van integriteit en naleving.

• Zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers met een gerust hart onze Gedragsnormen, de 
toepasselijke wetten en de beleidsregels van het Fortive-bedrijf kunnen bespreken en het ronduit durven 
zeggen wanneer ze bedenkingen hebben. 

• Onverwijld alle bedenkingen op het gebied van integriteit of naleving doorgeven waarmee een medewerker 
bij u of bij een hoger geplaatste persoon binnen Fortive aankomt, zodat er maatregelen genomen kunnen 
worden, of er persoonlijk op toezien dat de kwestie op objectieve wijze onderzocht wordt en dat er op de 
juiste wijze werk van gemaakt wordt.

• Nooit vergeldingsmaatregelen nemen tegen een medewerker die te goeder trouw een bedenking meldt 
over feitelijk of vermoed wangedrag, en de juiste disciplinaire maatregelen nemen tegen iedereen die 
vergeldingsacties uitvoert of vergelding laat plaatsvinden.
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Wij bouwen buitengewone teams 
voor buitengewone resultaten 
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Onze collega's respecteren
Bij Fortive zetten we ons in om onze collega's respectvol, waardig en billijk te behandelen. Om dit te bereiken 
zorgen we voor een constante positieve werkomgeving waarin discriminatie en intimidatie niet geduld worden. 
We houden ons ook aan alle toepasselijke arbeidswetten.
 
Waar ook ter wereld moeten alle werkgerelateerde beslissingen uitsluitend gebaseerd zijn op kwalificaties 
voor het werk, zonder inachtneming van kenmerken als ras, huidskleur, nationale afkomst, geloof, geslacht, 
leeftijd, burgerlijke staat, handicap, veteranenstatus, nationaliteit, seksuele geaardheid of geslachtsidentiteit. 
Alle werkomgevingen bij Fortive-bedrijven moeten vrij zijn van alle vormen van pesterijen. Hoewel de juridische 
definities van intimidatie van land tot land kunnen verschillen, zijn “pesterijen” bij Fortive elk onwelkom gedrag 
ten opzichte van iemand anders dat een intimiderende, vijandige of aanstootgevende omgeving schept. Het 
is belangrijk om op te merken dat intimidatie in fysieke, mondelinge of schriftelijke vorm kan plaatsvinden 
en ook persoonlijk of op andere manieren, zoals per e-mail. Intimidatie hoeft niet per se van seksuele aard te 
zijn. Potentieel aanstootgevend gedrag omvat seksuele avances, kleineringen op grond van iemands ras, of 
negatieve opmerkingen of grappen over onderwerpen als ras, godsdienst, etniciteit en seksuele geaardheid. 
Fortive-bedrijven zullen zulk gedrag niet dulden, ongeacht het feit of zulk gedrag onwettig is volgens de 
plaatselijke wet in het land waarin het gedrag plaatsvindt.

Verder moeten Fortive-bedrijven zich houden aan alle toepasselijke wetten op het gebied van loon en 
werktijden in de plaatsen waar ze medewerkers in dienst nemen, om te verzekeren dat billijke werkpraktijken 
wereldwijd erkend worden. Daarnaast mogen Fortive-bedrijven geen kinderen te werk stellen of dwangarbeid 
laten verrichten, of bewust zakendoen met enige leverancier of andere zakelijke partner die dat wel doet. 

Alle medewerkers moeten een positieve werkomgeving ondersteunen met zorgvuldige, professionele 
communicatie. We moeten overdrijving, denigrerende opmerkingen, giswerk of ongepaste kenschetsing van 
mensen en bedrijven vermijden in alle e-mails, interne aantekeningen, memo's, officiële rapporten en andere 
communicaties en documenten.

Door deze principes na te leven verbeteren we de kwaliteit van onze werkomgeving. Hierdoor kunnen we 
mensen met een grote verscheidenheid aan talenten, sterke punten, achtergronden en kenmerken aantrekken, 
hetgeen het succes van Fortive bevordert. 

Als u zich bewust wordt van een situatie waarbij een van deze principes overtreden wordt, breng dan uw 
bezwaren naar voren bij een van de hulpinstanties die vermeld staan in “Hoe wij te werk gaan bij bezwaren 
en overtredingen melden”. Vergeet niet dat Fortive geen enkele vergeldingsmaatregel toestaat tegen een 
medewerker die te goeder trouw een bedenking meldt.



12

Het respecteren van onze collega's houdt ook het respecteren van elkaars privacy in. Als medewerkers 
geven we vaak persoonlijke informatie aan onze Fortive-bedrijven, zoals contactinformatie en informatie over 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze Fortive-bedrijven bewaren persoonlijke informatie over ieder van ons, 
zoals gegevens over ons salaris. Ieder van ons is er verantwoordelijk voor om de private persoonlijke informatie 
van onze collega's te beschermen en te respecteren in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, met 
inbegrip van de plaatselijke wetten inzake privacy- en gegevensbescherming. Als uw werk toegang tot dit 
soort vertrouwelijke informatie met zich meebrengt, moet u oppassen dat u die beschermt en alleen gebruikt 
voor zover dat nodig is om uw werktaken uit te voeren. Alle werkgerelateerde verzoeken om inlichtingen, zoals 
referentieonderzoeken, moeten doorverwezen worden naar uw personeelsafdeling. Zie voor meer informatie 
ons Beleid inzake beveiliging van persoonlijke informatie op Fortive Connect.

De afdeling van Juana heeft de afgelopen weken kandidaten voor een vacature geïnterviewd. 
Zij weet dat haar Fortive-bedrijf wanhopig probeert om de vacature zo snel mogelijk op te 
vullen. Toevallig heeft ze gehoord dat haar manager grapjes maakte over het ras van een van de 
kandidaten en het geslacht van een andere. Ze is er vrijwel zeker van dat hij grapjes maakte, maar ze 
is er bezorgd over dat zijn grapjes discriminerend zijn en dat hij daarom geen van beide personen 
aangenomen heeft. Wat moet ze doen?

Om constant over het best mogelijke personeel te beschikken, moeten medewerkers bij alle Fortive-
bedrijven diversiteit toelaten en alle gekwalificeerde personen welkom heten, ongeacht hun ras, 
geslacht of welk ander beschermd kenmerk dan ook. De grapjes van Juana's manager scheppen 
een onvriendelijke omgeving en kunnen erop wijzen dat hij beslissingen over het aannemen van 
personeel neemt op grond van kenmerken die niets met het werk te maken hebben. Juana moet 
haar bedenkingen naar voren brengen bij een van de hulpinstanties die vermeld staan in “Hoe wij te 
werk gaan bij bezwaren en overtredingen melden”.

Erkennen en naar een hoger niveau 
doorgeven van belangenverstrengelingen
Er ontstaat een "belangenverstrengeling" wanneer een privébelang van een medewerker op welke manier 
dan ook de belangen van een Fortive-bedrijf belemmert - of zelfs maar schijnt te belemmeren. Er kan een 
conflictsituatie ontstaan wanneer een medewerker handelingen onderneemt of belangen heeft die het moeilijk 
maken om zijn of haar werk voor het Fortive-bedrijf objectief en doeltreffend te verrichten. Er doet zich ook 
een belangenverstrengeling voor wanneer een medewerker, of een lid van zijn of haar familie, ongepaste 
persoonlijke voordelen ontvangt vanwege zijn of haar positie bij het Fortive-bedrijf. Het is medewerkers 
verboden om in gelijk welke functie voor hun Fortive-bedrijf te werken of deel te nemen aan gelijk welke 
besluitvorming die een belangenverstrengeling inhoudt, tenzij deze is doorgegeven aan de manager van 
de medewerker en die manager bepaalt heeft dat de medewerker mag deelnemen, en de medewerker alle 
speciale procedures volgt die de manager vereist om de belangenverstrengeling af te zwakken.

Alle belangenverstrengelingen waarbij een vicepresident of een hoger geplaatste medewerker van een Fortive-
bedrijf betrokken is, moeten doorgegeven worden aan de bedrijfsjurist of de CEO van Fortive Corporation, 
zodat deze kan bepalen of het bij deze situatie om een feitelijke of potentiële belangenverstrengeling gaat en 
wat de juiste gedragslijn in dit geval is.

De volgende hoofdstukken geven verdere richtsnoeren voor algemene scenario's van belangenverstrengeling.
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Relaties met leveranciers en klanten
U heeft een belangenverstrengeling wanneer u, een goede vriend(in) of een familielid een financieel belang 
heeft in een bedrijf dat verkoopt aan, of koopt van, een Fortive-bedrijf. Uw belang, of het belang van uw goede 
vriend(in) of uw familielid, kan u ervan weerhouden om de beste deal voor uw Fortive-bedrijf te verkrijgen. Als 
u zich in een dergelijke conflictsituatie bevindt, kunt u in geen enkele functie van een Fortive-bedrijf aanblijven 
en aan geen enkele besluitvorming van een Fortive-bedrijf deelnemen waarbij het bedrijf waarin u, uw goede 
vriend(in) of uw familielid een belang heeft, betrokken is, tenzij u het conflict doorgeeft aan uw manager en het 
conflict afgezwakt kan worden.
 
Hieronder volgen voorbeelden van dit soort belangenverstrengeling:
 
• De echtgeno(o)t(e) van een medewerker zal een commissie krijgen bij de verkoop van een eigendom aan een 

Fortive-bedrijf.
• Een medewerker kiest een leverancier waarbij een familielid van die medewerker eigenaar, partner, directeur, 

functionaris of medewerker van die leverancier is.
• Een medewerker onderhandelt over een distributieovereenkomst met een distributeur die geld aan de 

medewerker geleend heeft.
• Een medewerker is een persoon die tewerkgesteld is door, een functionaris of eigenaar is van een leverancier 

of klant die zakendoet met het Fortive-bedrijf van de medewerker.

NB: Er is geen sprake van belangenverstrengeling als een medewerker een financiële relatie heeft met een 
naamloze vennootschap die zakendoet met een Fortive-bedrijf, zolang het belang van de medewerker beperkt 
is tot eigendom van op de beurs genoteerde effecten (zoals algemene of voorkeursaandelen) die minder 
dan twee procent van de toepasselijke klasse uitmaken, en/of tot leningen die aangegaan zijn tijdens de 
normale gang van zaken van de naamloze vennootschap en tegen standaard zakelijke voorwaarden (zoals een 
hypotheeklening voor een huis bij een bank die zakendoet met Fortive).

De man van Veronique is directeur van een particulier bedrijf dat een offerte doet om grondstoffen 
aan een Fortive-bedrijf te verkopen. Zijn bedrijf heeft een goede reputatie en biedt heel lage prijzen. 
Veronique is niet verantwoordelijk voor het maken van de keuze, maar ze maakt wel deel uit van het 
team dat alle mogelijke verkopers evalueert. Veronique gelooft echt dat het bedrijf van haar man 
de beste verkoper is en ze wil de kansen van zijn bedrijf om het contract te verkrijgen niet in gevaar 
brengen. Moet ze dit als een belangenverstrengeling bekendmaken?

Ja, Veronique moet deze informatie aan haar manager bekendmaken. Door de persoonlijke relatie 
van Veronique kan het voor haar moeilijk zijn om objectief en onbevooroordeeld te blijven bij haar 
werktaken. Ze moet haar manager informeren over de relatie en zich onmiddellijk terugtrekken uit 
elk deel van het besluitvormingsproces dat verband houdt met het bedrijf van haar man.
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Relaties met concurrenten
Medewerkers mogen geen werk aannemen bij gelijk welk extern bedrijf dat een concurrent is van een Fortive-
bedrijf terwijl ze werkzaam zijn bij een Fortive-bedrijf. Verder mogen medewerkers geen enkele zakelijke 
activiteit ondernemen of steunen die concurrentie betekent, of als concurrentie bedoeld is, voor enig Fortive-
bedrijf. Als u zich bewust wordt van een dergelijke situatie, moet u het melden aan een van de hulpinstanties 
die vermeld staan in “Hoe wij te werk gaan bij bezwaren en overtredingen melden”, tenzij anders beschikt door 
de plaatselijke wet.

Relaties met medewerkers
Er bestaat een belangenverstrengeling wanneer medewerkers een persoonlijke relatie hebben die zakelijke 
beslissingen beïnvloedt of lijkt te beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld een belangenverstrengeling wanneer een 
medewerker supervisor is van naaste familieleden of wanneer naaste familieleden indirecte ondergeschikten 
van hem/haar zijn, tenzij de situatie naar een hoger niveau is doorgegeven, goedgekeurd is en aan alle 
vereisten van afzwakking voldaan is. “Naaste familieleden” zijn echtgenoten/s, samenwonende partners, 
kinderen, stiefkinderen, ouders, stiefouders, broers en zussen, schoonfamilie en alle andere mensen die aan 
ons verwant zijn en in hetzelfde huis wonen.

Ongepaste persoonlijke voordelen
Er is ook sprake van belangenverstrengeling als een medewerker een persoonlijk voordeel aanneemt van een 
externe partij uit hoofde van de functie van die medewerker bij Fortive (bijvoorbeeld een speciale korting of 
een ander voordeel voor de medewerker of een familielid van de medewerker dat niet voor het publiek in 
het algemeen verkrijgbaar is), of als een medewerker een direct voordeel verkrijgt uit een transactie met een 
Fortive-bedrijf, zoals het ontvangen van een lening of garantie van een Fortive-bedrijf.

Denk erom dat het bestaan van een daadwerkelijke of potentiële belangenverstrengeling niet per se 
een overtreding van onze Gedragsnormen hoeft te zijn. Echter, het is wel een overtreding om voor uw 
Fortive-bedrijf te blijven werken in enige rol, of deel te nemen aan enig besluitvormingsproces, waarbij die 
belangenverstrengeling in het spel is zonder dat men deze bekendmaakt. Als u vermoedt dat u mogelijk een 
belangenverstrengeling heeft, moet u dit probleem onmiddellijk doorgeven aan uw manager.

Onze toeleveringsketen en andere  
zakelijke partners maken deel uit van 
buitengewone teams
Onze relatie met onze toeleveringsketen en andere zakelijke partners is van wezenlijk belang voor ons succes. 
Wij zoeken zakelijke partners die onze waarden delen en we verwachten van hen dat ze onze normen naleven 
bij het zakendoen met Fortive. Onze verwachtingen ten aanzien van onze leveranciers zijn uiteengezet in de 
Fortive Gedragscode voor Leveranciers.

U moet altijd de privacy en de veiligheid van vertrouwelijke informatie beschermen die we van onze 
leveranciers en andere zakelijke partners ontvangen. Dit omvat ook vertrouwelijke informatie over derden die 
we via onze leveranciers of andere zakelijke partners kunnen vernemen. Deel deze informatie nooit met enige 
andere derde en deel hem nooit met een collega die deze niet omwille van bedrijfsredenen moet weten. 
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Wanneer een zakelijke partner niet handelt zoals wij van hem verwachten, brengt hij de reputatie van Fortive in 
gevaar. Het is belangrijk dat wij de reputatie van Fortive beschermen door alle met ons bedrijf verband houdende 
handelingen van externe partijen te melden die illegaal lijken te zijn of waarbij men niet op integere wijze te werk 
gaat. Als u vermoedt of waarneemt dat een externe zakelijke partner zich met zulk gedrag inlaat of lijkt in te laten, 
moet u dit onmiddellijk aan uw manager melden, tenzij anders voorzien door de plaatselijke wet.

Buitengewone teams handelen  
met integriteit
Bij Fortive winnen buitengewone teams door de regels te volgen. Een onderdeel van het volgens de regels spelen 
is erkennen wanneer u bevoegd bent tot handelen en wanneer u goedkeuring nodig hebt voordat u tot handelen 
overgaat. Houd de volgende regels in gedachten bij het bepalen wanneer en of u actie moet ondernemen:

• Kaderleden van Fortive Corporation zijn de enige medewerkers die namens Fortive Corporation documenten 
mogen tekenen of gezag mogen uitoefenen, of anderen toestemming mogen geven om dit te doen.

• Elk Fortive-bedrijf heeft processen van personeelswerving die bestemd zijn om de bedrijfsmiddelen van elk 
Fortive-bedrijf te beschermen en de juiste controles te bieden die nodig zijn om onze bedrijven doeltreffend 
te laten werken. Binnen deze processen is het mogelijk dat een vastomlijnde bevoegdheid voor het 
vaststellen van prijzen en bepaalde andere contractvoorwaarden is overgedragen aan bepaalde organisaties 
en bepaalde managementniveaus. De bevoegdheid tot ondertekening en tot het doen van uitgaven kan 
beperkt zijn en toegewezen zijn aan bepaalde functies of personen. Het aangaan van verplichtingen voor het 
bedrijf buiten deze processen om, via neventransacties of anders, is niet aanvaardbaar.

• Elke handeling met betrekking tot vergoedingen of andere werkgerelateerde thema's die een rechtstreeks 
voordeel voor een medewerker inhoudt, heeft één-boven-één goedkeuring nodig, wat inhoudt dat de 
manager van de manager van de medewerker goedkeuring moet geven voordat deze handeling kan worden 
uitgevoerd. Voorbeelden van beslissingen over vergoedingen of andere werkgerelateerde thema's die 
onderhevig zijn aan één-boven-één goedkeuring, zijn verhoging van het basisloon van een medewerker, het 
aanbieden of verhogen van de stimuleringsvergoeding van een medewerker en het aannemen of promotie 
geven van een medewerker.

Als u ooit in twijfel verkeert of u bevoegd bent om een document te tekenen of een andere handeling 
te verrichten namens een Fortive-bedrijf, ga dan niet tot handelen over voordat u in staat bent om uw 
bevoegdheid tot handelen vast te stellen of voordat u goedkeuring voor handelen verkrijgt van een 
medewerker die bevoegd is om deze handeling uit te voeren.

Elke medewerker moet trachten om eerlijk om te gaan met de klanten, leveranciers, concurrenten en collega's 
van Fortive. Geen enkele medewerker mag oneerlijk voordeel verkrijgen door manipulatie, verzwijging, misbruik 
van vertrouwelijke informatie, verkeerde voorstelling van belangrijke zaken, of andere oneerlijke praktijken. 
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Succes van klanten spoort  
onze innovatie aan

De intellectuele-eigendomsrechten van 
anderen respecteren
Fortive-bedrijven respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van derden. Alle inhoud van derden die 
gebruikt wordt bij gelijk welke bedrijfsactiviteit van een Fortive-bedrijf, intern of extern, mag uitsluitend 
gebruikt worden in overeenstemming met de specifieke voorwaarden van een geldige licentie of ander 
wettelijk recht op dat gebruik. Als u twijfelt over de rechten van uw Fortive-bedrijf om de inhoud van gelijk 
welke externe partij te gebruiken, zoek dan advies bij het juridische team van uw Fortive-bedrijf of de juridische 
afdeling van Fortive Corporation.

Verwijs alle mogelijk door u ontvangen vragen over octrooien van derden, auteursrechten, handelsgeheimen 
of andere kwesties omtrent intellectueel eigendom van derden door naar het juridische team van uw Fortive-
bedrijf of de juridische afdeling van Fortive Corporation. 
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Eerlijk concurreren
Fortive-bedrijven streven ernaar om de concurrentie te overtreffen en marktaandeel te verkrijgen, maar we 
zullen dit alleen doen door op eerlijke wijze te concurreren, met naleving van de mededingingswetten die 
overal ter wereld bestaan. Mededingingswetten variëren van het ene rechtsgebied tot het andere, maar hun 
doel is hetzelfde. Deze wetten beschermen en behouden een vrije markt die goederen en diensten van hoge 
kwaliteit biedt tegen eerlijke prijzen. Alle Fortive-bedrijven en alle medewerkers moeten zich houden aan deze 
wetten — ook wel “antitrust-”, “monopolie-” of “mededingingswetten" genoemd — overal waar we zakendoen.

Er zijn bepaalde situaties die we moeten vermijden om aan deze wetten te voldoen. Ten eerste, u mag 
nooit prijsbepaling of andere prijsgerelateerde informatie bespreken met concurrenten. Dit geldt zelfs voor 
ongedwongen gesprekken. Verder mag u nooit enige overeenkomst - formeel of informeel, mondeling of 
schriftelijk - over verdeling van markten, klanten of gebieden aangaan met een concurrent. Spreek niet 
over het boycotten van klanten, leveranciers of concurrenten. Als een concurrent dergelijke besprekingen 
met u wil aangaan, maak dan onmiddellijk een eind aan het gesprek, meld de kwestie aan uw supervisor en 
documenteer uw handelingen om uzelf en uw Fortive-bedrijf te beschermen. Denk erom dat dezelfde regels 
gelden voor bijeenkomsten van beroepsverenigingen. Ongeacht de omstandigheden kan zelfs de schijn van 
handelsafspraken belangrijke risico's voor uw Fortive-bedrijf scheppen.

De wetten omtrent eerlijke concurrentie verbieden ons niet om zoveel mogelijk over onze concurrenten te 
weten te komen. We mogen deze informatie echter nooit op illegale of oneerlijke wijze verkrijgen. We mogen 
bijvoorbeeld niet een medewerker van een concurrent aannemen met de bedoeling om vertrouwelijke 
informatie te verkrijgen of een nieuwe medewerker vragen om vertrouwelijke informatie over een vorige 
werkgever te onthullen. Ook mogen we niet aan iemand vragen om informatie te onthullen als hij of zij niet 
bevoegd is om die aan ons te onthullen. Als u eerder voor een andere organisatie gewerkt heeft, onthul dan 
niets van de vertrouwelijke informatie van uw vorige werkgever aan gelijk welke Fortive-bedrijf of aan gelijk 
welke medewerker.
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Jamal heeft onlangs als vertegenwoordiger van een Fortive-bedrijf een beurs bijgewoond. 
Tijdens een diner aan het eind van de conferentie vermeldde een vertegenwoordigster van een 
concurrent aan Jamal dat haar bedrijf overwoog om zijn prijzen te verhogen wegens druk binnen de 
industrie. Het Fortive-bedrijf van Jamal ondervindt deze zelfde druk. Zou het goed zijn als Jamal de 
prijsbepalingsplannen van zijn Fortive-bedrijf zou bespreken met de vertegenwoordigster van  
de concurrent?

Nee. We mogen prijsbepaling nooit met een van onze concurrenten bespreken. Dit geldt zowel 
voor het vernemen van prijsbepalingspraktijken of -plannen van de concurrent (behalve openbaar 
beschikbare informatie) als voor het onthullen van onze eigen prijsbepalingsplannen. Zodra u zich 
realiseert dat een concurrent dit soort onderwerpen begint aan te roeren, moet u het gesprek 
beëindigen, zelfs als dit inhoudt dat u halverwege een maaltijd wegloopt. Meld het gebeurde 
onmiddellijk aan uw manager en documenteer uw handelingen.

Eerlijke en oprechte reclame- en 
marketingactiviteiten
Fortive-bedrijven leggen zich erop toe om oprechte en exacte informatie te verstrekken wanneer ze 
de voordelen van onze producten presenteren. Daarom moeten medewerkers de waarheid spreken en 
nauwkeurige informatie geven wanneer ze onze producten, diensten en prijzen bespreken. 

Medewerkers die een rol op reclame- of marketinggebied vervullen, moeten eraan denken en garanderen dat 
ze zich houden aan alle toepasselijke wetten die de reclame- en marketingactiviteiten reguleren op de plaatsen 
waar zulke activiteiten plaatsvinden voor onze producten.
 
Medewerkers van medische of tandheelkundige bedrijven moeten speciaal alert zijn vanwege de vele 
voorschriften die van toepassing zijn op marketingactiviteiten in deze sectoren.
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Het gebruik van bedrijfscomputersystemen 
en andere technologieën als instrumenten 
om innovatie te bevorderen in alle 
aspecten van het zakendoen
Er worden computersystemen van het Fortive-bedrijf en bijbehorende applicaties en technologieën verstrekt 
voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het Fortive-bedrijf. Dit zijn instrumenten om onze innovatie en 
efficiency te bevorderen. We moeten deze systemen en applicaties, evenals de gegevens die hierin opgeslagen 
zijn, beschermen tegen beschadiging, wijziging, diefstal, fraude en onbevoegde toegang.

U mag voor persoonlijke doeleinden beperkt gebruikmaken van de door het Fortive-bedrijf verschafte toegang 
tot het internet en applicaties voor elektronische communicatie, zoals e-mail of IM, zolang dat beperkte 
gebruik de uitvoering van uw werk of het gebruik van de systemen voor het bedrijf niet in de weg staat. 

Gebruik nooit hardware, software, diensten, abonnementen, applicaties of andere technologieën die 
het eigendom zijn van gelijk welk Fortive-bedrijf of die door haar verstrekt of betaald worden, voor enig 
onbevoegd, niet-professioneel of illegaal doel of met gelijk welke bedoeling of op welke manier dan ook die 
beschamend kan zijn voor Fortive. Dit houdt deels in dat u geen van die middelen mag gebruiken om:

• Materiaal te bekijken, te downloaden of door te sturen dat illegaal of beledigend is, of dat aanstootgevend, 
profaan, pornografisch of seksueel expliciet is

• Iets te communiceren wat als intimiderend of discriminerend kan worden opgevat
• Negatieve of vertrouwelijke informatie over enig Fortive-bedrijf of enige klant, zakelijke partner of leverancier 

van een Fortive-bedrijf te onthullen
• Auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen, financiële bedrijfsinformatie, informatie over 

klanten, medewerkers of marketing, beperkt uitvoerbare gegevens of soortgelijke materialen te verzenden of 
te downloaden zonder de juiste toestemming hiervoor

Vergeet niet dat onze computersystemen en randapparatuur het eigendom zijn van het Fortive-bedrijf. In de 
grootste mate zoals door de wet is toegestaan, is Fortive de eigenaar van berichten, materialen en gegevens 
die aangemaakt, doorgestuurd, ontvangen, opgeslagen of geopend worden via of op dergelijke door Fortive 
beschikbaar gestelde computers en randapparatuur, en behoudt zij zich het recht voor om al het gebruik van 
ons netwerk en onze computersystemen en randapparatuur te controleren. Dit houdt in dat medewerkers 
geen privacy kunnen verwachten met betrekking tot deze systemen en materialen, tenzij anders voorzien 
door de toepasselijke wetgeving. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons allemaal houden aan onze 
Gedragsnormen en de beleidsregels van het Fortive-bedrijf voor het juiste gebruik van deze middelen.
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Steekpenningen en andere ongepaste 
betalingen vermijden
Elk land waarin we zakendoen, heeft wetten tegen omkoping en corruptie en in veel landen zijn de wetten voor 
bestrijding van omkoping ook van toepassing op gedrag buiten de grenzen van dat land. We zijn verplicht om 
al deze wetten na te leven. En aangezien Fortive Corporation een in de VS gevestigd beursgenoteerd bedrijf is, 
letten we er met name op dat we de vereisten naleven voor bestrijding van omkoping van de Amerikaanse wet 
op buitenlandse corruptiepraktijken (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA).

Ongeacht het land verbieden al deze wetten dezelfde essentiële acties: we mogen geen steekpenningen, 
smeergeld of gelijk welke andere ongepaste betaling aanbieden, maken of geven, of gelijk wat anders van 
waarde aanbieden of geven aan een medewerker van gelijk welke klant of aan gelijk welke overheidsfunctionaris 
om een verkoop tot stand te brengen, informatie te verkrijgen, een vergunning, licentie of handeling van de 
overheid te verkrijgen of om gelijk welk ander soort zakelijk voordeel te behalen. 

Ook mogen we geen enkele externe partij, zoals een distributeur, verkoper, vertegenwoordiger, bemiddelaar of 
iemand anders, toestaan om zulke betalingen namens ons te doen.
 
Elke medewerker die vermoedt dat een andere medewerker of een externe partij mogelijkerwijs zulke ongepaste 
betalingen doet of iets anders van waarde verstrekt, moet de kwestie onmiddellijk melden aan de juridische 
afdeling van Fortive Corporation of aan een andere hulpinstantie die vermeld staat in "Hoe wij te werk gaan bij 
bezwaren en overtredingen melden", tenzij anders voorzien door de plaatselijke wet.
 
Als u ooit twijfelt over een situatie met betrekking tot een betaling waarmee deze regels of de wet geschonden 
zouden kunnen worden, dient u om advies te vragen voordat u een dergelijke betaling aanbiedt, doet of geeft. 
Zie voor meer informatie ons Beleid inzake corruptiebestrijding op Fortive Connect.

Geven en ontvangen van geschenken  
en entertainment
Het uitwisselen van relatiegeschenken is vaak een gebruikelijk aspect van de opbouw van goede werkrelaties 
met onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. We moeten echter extra voorzichtig zijn wanneer 
we ons met zulke activiteiten bezig houden. Als een medewerker buitensporige geschenken en entertainment 
aanneemt van een zakelijke partner, zal het lijken alsof de medewerker een belangenverstrengeling heeft 
en dan mag niet langer toegestaan worden dat hij verantwoordelijk is voor die klant. Als er buitensporige 
geschenken of entertainment aan een zakelijke partner gegeven worden, kunnen we beschuldigd worden van 
omkoping. Om onze medewerkers te helpen deze risico's te vermijden, hebben we ons Beleid inzake geschenken 
en entertainment gepubliceerd, dat te vinden is op Fortive Connect. In het Beleid inzake geschenken en 
entertainment staan de limietwaarden voor geschenken die gegeven en ontvangen mogen worden, en staan 
de andere vereisten voor het geven en ontvangen van geschenken en entertainment voor alle medewerkers 
wereldwijd beschreven. Geschenken en entertainment moeten altijd smaakvol en gepast voor uw bedrijf zijn 
en mogen uw Fortive-bedrijf niet in verlegenheid brengen. Seksueel getinte geschenken en entertainment zijn 
niet toegestaan. Als u ooit twijfelt of u een geschenk of entertainment mag geven of aannemen volgens het 
Beleid inzake geschenken en entertainment, raadpleeg dan uw manager of een van de andere hulpinstanties die 
vermeld staan in “Hoe wij te werk gaan bij bezwaren en overtredingen melden”.
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Reizen aanbieden aan klanten en 
andere derden
Soms is de beste manier om de door ons FBS-systeem bereikte kwaliteit aan een klant of een andere externe 
partij te tonen door hen naar de installaties van een Fortive-bedrijf brengen, zodat ze die kwaliteit zelf kunnen 
zien. Als een Fortive-bedrijf de reiskosten van de klant of externe partij gaat betalen, is het belangrijk dat hierbij 
ons Beleid inzake reizen en entertainment voor klanten nageleefd wordt, inclusief het invullen van het Formulier 
voor goedkeuring van reizen en het indienen hiervan ter goedkeuring voordat men zich ertoe verplicht de 
reiskosten van de klant of een andere externe partij te betalen.
 
Doorgaans mogen Fortive-bedrijven betaling van reiskosten van klanten of andere externe partijen goedkeuren als:

• De reis nodig is om producten of diensten van het Fortive-bedrijf te laten zien
• De reisvoorzieningen bescheiden zijn (bijvoorbeeld een economyclass vliegticket en geen luxe 

verblijfsaccommodatie)
• Er geen tussenstops zijn gepland die niet rechtstreeks verband houden met het zakelijke doel van de reis, 

tenzij de tussenstop voor rekening van de ontvanger komt en geen extra kosten voor het bedrijf inhoudt
• De supervisor van de klant of de vertegenwoordiger van de andere externe partij die de reis maakt, van 

tevoren op de hoogte is gesteld van de reis, hetgeen bij voorkeur moet blijken uit een schriftelijk verzoek aan 
Fortive om de uitgaven in kwestie te betalen

• Er geen wettelijke beperkingen zijn voor de ontvanger die de reis aanneemt

Betalingen voor reizen, logies en aanverwante reiskosten dienen zoveel mogelijk door Fortive-bedrijven 
rechtstreeks aan de vliegmaatschappij, het hotel of een andere verkoper gedaan te worden. Als het absoluut 
noodzakelijk is om dergelijke onkosten te vergoeden aan de persoon die de reis maakt, moet er vóór 
uitbetaling een schriftelijk ontvangstbewijs met bijgevoegde facturen overhandigd worden. 

Het Beleid inzake reizen en entertainment voor klanten en het Formulier voor goedkeuring van reizen zijn te 
vinden op Fortive Connect.

Darius, een medewerker, is betrokken bij onderhandelingen met een aannemer die zijn diensten wil 
verkopen aan het Fortive-bedrijf van Darius. Deze aannemer heeft aangeboden om Darius mee uit 
eten te nemen, zodat de twee elkaar beter kunnen leren kennen en zaken kunnen bespreken. Mag 
Darius de uitnodiging aannemen?

Waarschijnlijk wel. Zakendiners zijn normaal gesproken aanvaardbaar, zolang de maaltijd 
gebruikelijk van aard en niet buitensporig is en men er niet van zou verwachten dat het invloed 
heeft op het vermogen van Darius om een onbevooroordeelde beslissing te nemen voor zijn 
Fortive-bedrijf. Darius dient zijn gezonde verstand te gebruiken en te overwegen wat de staat van de 
onderhandelingen en de omstandigheden van het diner zijn en welke indruk het zou maken als hij 
de uitnodiging aannam.
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Werken met overheidsklanten
In veel landen zijn overheden belangrijke consumenten van producten en diensten. Veel van die overheden 
hebben wetten die een grote verscheidenheid aan vereisten opleggen over hoe zij die goederen en diensten 
inkopen en hoe leveranciers te werk moeten gaan bij het nastreven van deze kansen en bij het uitvoeren van 
contracten die zij verkrijgen. De exacte vereisten variëren van plaats tot plaats, evenals de gevolgen van niet-
naleving. Een typische wet is de Amerikaanse False Claims Act, waarbij het illegaal is om valse verklaringen te 
doen tegenover een Amerikaanse overheidsfunctionaris om een contract met de Amerikaanse overheid of een 
betaling van de Amerikaanse overheid te verkrijgen. In sommige landen kunnen de potentiële gevolgen van 
het overtreden van deze regels voor het aangaan van overheidscontracten substantieel zijn voor medewerkers 
en voor Fortive-bedrijven, inclusief boetes, gevangenisstraf en verlies van het recht om mee te dingen naar 
toekomstige overheidscontracten.
 
Waar uw vestiging zich ook bevindt, als u een zakencontract met de overheid nastreeft voor uw Fortive-bedrijf 
of als u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van een overheidscontract dat uw Fortive-bedrijf heeft 
verkregen, bent u er verantwoordelijk voor om alle toepasselijke wetten inzake aankoop door, en contracten 
met, de overheid te kennen en na te leven. Ongeacht wat de wetten bij u ter plaatse ook mogen voorschrijven, 
u moet deze fundamentele principes aanhouden:

• Neem altijd deel aan overheidsopdrachten met de uiterste integriteit en oprechtheid. 
• Probeer nooit om een overheidsopdracht te winnen door iets van waarde aan te bieden aan een 

overheidsfunctionaris of gelijk welk(e) familielid of medewerker van een overheidsfunctionaris.
• Probeer nooit om op ongepaste wijze informatie te verkrijgen om Fortive een oneerlijk voordeel op de 

concurrentie te geven bij een overheidsopdracht.
• Wees altijd waarheidsgetrouw en nauwkeurig in alle schriftelijke en mondelinge communicaties met 

overheidsfunctionarissen en -instanties.
• Bewaar alle vereiste documenten. 

Internationale handelscontroles naleven
Fortive-bedrijven fabriceren producten in de Verenigde Staten, de Europese Unie, China en veel andere landen. 
Fortive-bedrijven verkopen hun producten in deze en vele andere landen. Dit betekent dat het doorsnee 
Fortive-bedrijf vandaag de dag onderhevig is aan een grote verscheidenheid aan uitvoer- en invoerwetten. 

Uitvoerwetten kunnen beperkingen opleggen aan waar we grondstoffen, onderdelen en eindproducten mogen 
verschepen, en aan immateriële technische gegevens en productie-informatie. Uitvoerwetten kunnen ook 
beperken aan wie we deze artikelen mogen verschepen en voor welke einddoelen ze gebruikt mogen worden 
wanneer ze in een ander land aankomen. De exacte beperkingen variëren al naar gelang het artikel dat we 
uitvoeren, het land waarin we gevestigd zijn en een aantal andere factoren. Het is noodzakelijk om deze wetten 
te begrijpen bij onze planning van verkoop-, productie- en marketingstrategieën en dit kan ook van invloed 
zijn op veel andere aspecten van onze bedrijven. Om meer te weten te komen over uitvoerwetten, kunt u ons 
Uitvoerbeleid raadplegen op Fortive Connect.
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Witwasactiviteiten voorkomen
Fortive-bedrijven leggen zich erop toe om te voorkomen dat middelen van Fortive-bedrijven gebruikt worden 
voor witwasdoeleinden. “Witwassen” is een poging van personen of organisaties om de opbrengsten van 
hun misdaden te verbergen door die opbrengsten wettelijk te doen lijken. Het is belangrijk dat we alle wetten 
en regelgevingen op het voorkomen van witwassen kennen en ze naleven. Dit betekent dat we uitsluitend 
betalingen voor goederen en diensten mogen doen en ontvangen via goedgekeurde en gedocumenteerde 
betaalpraktijken en dat we alert moeten zijn en ons gezond verstand moeten gebruiken wanneer we te maken 
krijgen met ongebruikelijke transacties met een klant.

Wees alert op de volgende rode vlaggen, die kunnen wijzen op witwasactiviteit:

• Verzoeken om een betaling te doen aan een instelling die geen partij is bij de transactie (bv. een externe 
partij) of die niet wettelijk gerechtigd is om betalingen te ontvangen

• Verzoeken om een betaling te ontvangen van een instelling die geen partij is bij de transactie (bv. een 
externe partij) of die niet wettelijk gerechtigd is om betalingen te doen

• Verzoeken om betalingen in cash te ontvangen, tenzij er geen veilig banksysteem aanwezig is
• Verzoeken om klantenbestellingen te verzenden op een manier die niet in overeenstemming is met de 

standaardprocedures
• Verzoeken om deviezentransacties uit te voeren met onbevoegde instellingen

Invoerwetten verplichten ons om nauwkeurig te declareren wat we in een land invoeren en om alle 
toepasselijke douanerechten en andere belastingen die voor die artikelen vastgesteld worden, te betalen. 
De specifieke processen en belastingen variëren per land en zijn afhankelijk van de invoerclassificatie van de 
artikelen die worden geïmporteerd. Het bedrag aan invoerrechten dat vastgesteld wordt voor grondstoffen en 
onderdelen, kan onze productiekosten beïnvloeden en de invoerrechten op onze eindproducten kunnen van 
invloed zijn op onze verkoopwinst. Om goed te kunnen plannen in onze mondiale bedrijven is het noodzakelijk 
om de invoerwetten te begrijpen. Om meer te weten te komen over invoerwetten, kunt u ons Importbeleid 
raadplegen op Fortive Connect.

Mariëla is een medewerker die in de Verenigde Staten gevestigd is. Ze werkt aan een verkoop voor 
een klant in de Verenigde Staten en ze komt te weten dat de klant van plan is om de producten naar 
een ander land uit te voeren. Mag Mariëla doorgaan met de verkoop zonder te weten wat het land 
van eindbestemming voor de producten is?

Nee. Mariëla moet van de klant informatie over de eindbestemming verkrijgen en zich ervan 
verzekeren dat het te verkopen product van het Fortive-bedrijf naar die bestemming uitgevoerd 
mag worden. Als Mariëla deze informatie niet zou verkrijgen en het product door de klant naar 
een verboden bestemming verzonden zou worden, zouden de Amerikaanse autoriteiten op 
exportgebied kunnen claimen dat Mariëla en haar Fortive-bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan  
overtreding van de uitvoerwetten.
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Kaizen is onze manier van leven
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Verhogen en behouden van integriteit en 
naleving bij Fortive-bedrijven
Hoge niveaus van integriteit en naleving zijn resultaten die bereikt en behouden kunnen worden door 
dezelfde filosofie en instrumenten voor voortdurende verbetering toe te passen die we in elk ander aspect 
van onze Fortive-bedrijven gebruiken. Wanneer er lacunes op het gebied van integriteit of naleving worden 
vastgesteld binnen het gebied waarvoor u verantwoordelijk bent, werk er dan aan om de oorzaak te bepalen, 
tegenmaatregelen in te stellen en de processen voortdurend te verbeteren, zodat problemen uit het verleden 
niet herhaald worden en problemen in de toekomst vermeden worden.

Verhogen en behouden van de 
vereisten inzake kwaliteit, veiligheid en 
doeltreffendheid van producten en diensten
De kwaliteit en veiligheid van onze producten vormen de ruggengraat van het succes van Fortive. Dankzij ons 
Fortive Business System kunnen we stevige, doeltreffende, herhaalbare processen ontwikkelen die zorgen 
voor superieure productkwaliteit, snelle levering en billijke prijzen die de verwachtingen van onze klanten 
overtreffen. Hoewel we veel verschillende klanten in veel verschillende industrieën overal ter wereld van dienst 
zijn, is één verwachting van klanten altijd hetzelfde, namelijk dat alle producten van Fortive-bedrijven voldoen 
aan alle toepasselijke wettelijke vereisten voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van producten en 
diensten. Daarom moeten alle Fortive-bedrijven en alle medewerkers die betrokken zijn bij het ontwerpen, 
ontwikkelen, fabriceren, testen, etiketteren, verpakken, lokaliseren, kwalificeren en certificeren van producten, 
ervoor zorgen dat:

• Onze producten gefabriceerd worden in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten voor de kwaliteit, 
veiligheid en doeltreffendheid van producten en diensten op de plaatsen waar ze gemaakt worden

• Onze producten voldoen aan alle vereisten voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van producten 
en diensten in elke markt waar we ze aanbieden 

• We voldoen aan alle vereisten voor vermelding van de kwaliteit en veiligheid van onze producten en aan alle 
vereisten voor kwaliteit en veiligheid van verpakking en documentatie

• We alle vereiste registraties, inspecties, pre-kwalificaties, klaringen of andere processen verrichten voor 
producten en diensten die wettelijk vereist zijn voordat we een nieuw product op een markt introduceren  
of updaten

Als u vragen of bedenkingen heeft over de kwaliteit of veiligheid van onze producten, moet u uw bedenkingen 
voorleggen aan uw manager, de afdeling die gaat over naleving in verband met kwaliteit of producten bij uw 
Fortive-bedrijf, of een van de andere hulpinstanties die vermeld staan in “Hoe wij te werk gaan bij bezwaren en 
overtredingen melden”.
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Zorgen voor naleving inzake medisch-
technologische producten
Sommige Fortive-bedrijven maken en verkopen medische apparaten en andere producten die gereguleerd 
worden door de Amerikaanse Food and Drug Administration (de FDA) en door soortgelijke organisaties in andere 
landen. De vereisten voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid voor deze producten zijn uitgebreid en 
ingewikkeld, en het niet naleven hiervan kan leiden tot verlies van markten en mogelijk rampzalig verlies van 
het vertrouwen van onze klanten. We moeten garanderen dat al dergelijke gereguleerde producten die door 
Fortive-bedrijven gemaakt en verkocht worden, voldoen aan de regels en regelgevingen van de FDA en andere 
organisaties overal ter wereld waaraan medische apparaten onderhevig zijn. 

Raadpleeg ons Beleid inzake naleving van de FDA op Fortive Connect voor verdere informatie.

Uitbreiden en behouden van praktijken 
op het gebied van milieubescherming en 
duurzaam zakendoen 
Bij de Fortive-bedrijven voldoen we aan de vereisten van alle wetten, regelgevingen en vergunningsvoorwaarden 
op milieugebied die op ons werk van toepassing zijn, of we overtreffen ze. We gebruiken ook ecologisch 
gezonde praktijken om de bescherming van het milieu om ons heen te garanderen. Milieuvoorschriften kunnen 
onder andere regels bevatten waaraan men zich moet houden voor gebruik, controle, vervoer, opslag en 
verwijdering van gereguleerde materialen die in het milieu terecht kunnen komen als een deel van afvalwater, 
emissie in de atmosfeer, vast afval, gevaarlijk afval of niet te controleren lekken. Ook niet-gereguleerde 
materialen moeten op verantwoorde, duurzame wijze beheerd worden. Veel van deze niet-gereguleerde 
materialen kunnen ook een negatief milieu-impact hebben als er verkeerd mee wordt omgegaan. Fortive-
bedrijven leggen zich erop toe om:

• Voortdurend te verbeteren op het gebied van milieuprestaties, afvalbeperking en preventie van 
verontreiniging

• Gezonde milieupraktijken op te nemen in de hiervoor in aanmerking komende bedrijfsfuncties, waaronder  
de inkoopfunctie en de functies die zich bezig houden met het ontwerpen, testen, fabriceren en steunen  
van producten

• Rekening te houden met milieu-impact tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, bij het 
selecteren van productiematerialen en vóór het kopen, verhuren of verkopen van eigendommen

• Onze installaties zodanig te ontwerpen, te laten functioneren en te onderhouden dat emissie en afval tot een 
minimum beperkt worden

• Verantwoord gebruik te maken van materialen, inclusief, waar mogelijk, het recyclen en opnieuw gebruiken 
van materialen

Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze de regelgevingen op milieugebied begrijpen en bij hun dagelijkse 
activiteiten nakomen. Als u bij uw werk in contact komt met enig gereguleerd materiaal of als u bij uw werk 
beslissingen moet nemen over hoe materialen gebruikt, opgeslagen, vervoerd of verwijderd worden, moet u 
ervoor zorgen dat er op wettige, verantwoorde en veilige wijze met de materialen wordt omgegaan. 

Zie ons Beleid inzake milieu, gezondheid en veiligheid op Fortive Connect voor meer informatie.
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Zorgen voor een gezonde en  
veilige werkomgeving
Elk Fortive-bedrijf zet zich in om een veilige en gezonde werkomgeving te behouden voor elke medewerker. 
Hiertoe voldoen Fortive-bedrijven aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gezondheid en veiligheid 
in de werkomgeving op elke locatie waar we werken. Elke medewerker is er verantwoordelijk voor om zich te 
houden aan alle veiligheidswetten en -regelgevingen, evenals alle veiligheidspraktijken en -procedures van het 
Fortive-bedrijf die gelden voor onze werkomgeving. Als u zich bewust wordt van een onveilige of gevaarlijke 
situatie of praktijk in enig Fortive-bedrijf, moet u het onmiddellijk melden aan uw manager of supervisor, of aan 
een van de hulpinstanties die vermeld staan in “Hoe wij te werk gaan bij bezwaren en overtredingen melden”. 

Als onderdeel van onze inzet voor veiligheid in de werkomgeving zullen we van niemand gewelddadigheden of 
dreiging met geweld dulden. Dit houdt zowel daadwerkelijk lichamelijk gedrag als intimiderend of bedreigend 
taalgebruik in. Daarom zijn er nooit wapens toegestaan op alle faciliteiten die door Fortive-bedrijven gerund 
worden. Als u op de hoogte komt van bedreigend gedrag of daadwerkelijk of potentieel geweld, moet u het 
onmiddellijk melden aan uw manager of supervisor, of aan een van de hulpinstanties die vermeld staan in “Hoe 
wij te werk gaan bij bezwaren en overtredingen melden”. 

Om de gezondheid, veiligheid en productiviteit van elk van ons te garanderen, zijn illegale drugs niet 
toegestaan op faciliteiten die door Fortive-bedrijven gerund worden. Alcoholische dranken zijn enkel 
toegestaan op grondgebied van Fortive-bedrijven wanneer ze door een Fortive-bedrijf aangeboden worden 
voor matige consumptie tijdens een evenement dat door een Fortive-bedrijf gesponsord wordt. Als u 
onder invloed van illegale drugs of alcohol bent tijdens werkuren, kan dit uw prestatie op gevaarlijke wijze 
belemmeren en de veiligheid van uw collega's in gevaar brengen. Daarom is dit ten strengste verboden.

Angelo, een werknemer van een Fortive-bedrijf, merkt dat het plafond in de buurt van zijn bureau 
lekt na een onweersbui, waardoor de cementvloer glad geworden is. Angelo dweilt het water zo 
goed mogelijk op en brengt de vereiste waarschuwingsborden aan. Wanneer hij met zijn manager 
Meghan spreekt over reparatie van het dak, zegt ze dat het onderhoud van de gebouwen niet 
Angelo's taak is en dat hij haar tijd verspilt. Wat moet Angelo doen?

Angelo moet de situatie onmiddellijk melden aan de VGM-manager van zijn vestiging. Angelo is 
verantwoordelijk te werk gegaan door waarschuwingsborden aan te brengen en met zijn manager 
te praten, maar Meghan verzuimt haar taak om een veilige werkomgeving te garanderen. Elke 
medewerker moet zijn/haar bijdrage leveren om te zorgen dat de werkomgeving veilig blijft.
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Wij doen mee in de strijd om 
aandeelhouders te winnen
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Onze reputatie hooghouden
Fortive Corporation streeft ernaar om duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken aan de media, 
financiële analisten en het publiek in het algemeen. Hiermee voldoen we niet alleen aan belangrijke wettelijke 
vereisten, maar kunnen we ook beter het vertrouwen van onze aandeelhouders, potentiële investeerders en 
regelgevingsinstanties van de overheid behouden. En dit versterkt op zijn beurt de reputatie van ons bedrijf. 
Aangezien dit zo belangrijk is, zijn slechts een paar personen bevoegd om met de media of financiële analisten 
te spreken over Fortive Corporation of de prestatie van Fortive-bedrijven of zakelijke aangelegenheden. Als 
u dus een telefoontje of verzoek om informatie krijgt van iemand van de media of van een financiële analist, 
stuur het verzoek dan door aan de afdeling Investeerdersrelaties van Fortive Corporation. Verstrek zelf geen 
enkele informatie. Verklaar eenvoudigweg dat "het beleid van Fortis erin bestaat dat alle mediaverzoeken 
via de afdeling Investeerdersrelaties van Fortive afgehandeld worden". Merk op dat het aanvaardbaar is dat 
geschikte personen in Fortive-bedrijven in de loop van het gewone zakendoen persberichten uitgeven en met 
de handelspers spreken over nieuwe producten, nieuwe diensten of prijzen of erkenningen. 

Fortive Corporation wijst weliswaar specifieke personen aan die als enige medewerkers tot bepaalde soorten 
publiek mogen spreken namens alle Fortive-bedrijven, maar wij medewerkers spreken allemaal dagelijks voor 
Fortive bij onze interacties met elkaar, onze klanten of potentiële klanten en andere belanghebbenden. Pas 
goed op dat u die communicaties, of ze nu persoonlijk, per telefoon of elektronisch plaatsvinden, met de 
grootste mate van professionaliteit uitvoert. Denk er met name aan dat elektronische berichten (zoals e-mails 
en tekstberichten) permanente, overdraagbare registraties van onze communicaties zijn die Fortive's reputatie 
negatief kunnen beïnvloeden als ze ongepast of onprofessioneel zijn.

Er wordt van ons als medewerkers verwacht dat we ons onthouden van gedrag dat een negatieve impact kan 
hebben op de reputatie van gelijk welk Fortive-bedrijf. Medewerkers mogen geen negatieve of vertrouwelijke 
informatie over gelijk welk Fortive-bedrijf, gelijk welke bedrijfspraktijk van een Fortive-bedrijf of gelijk welke 
klant, zakelijke partner of leverancier van een Fortive-bedrijf onthullen. Dit geldt voor alle vormen van 
publicatie, op persoonlijk en zakelijk gebied, inclusief elektronische plaatsingen, blogs en tweets. 
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Zich onthouden van handel met voorkennis  
en tipgeving
Tijdens de normale gang van zaken op ons werk kunnen we materiële, niet-openbare informatie te weten 
komen over ons Fortive-bedrijf of andere bedrijven waarmee we zakendoen. Het is onze plicht om handel met 
voorkennis te voorkomen, d.w.z. dat we deze informatie niet mogen gebruiken om beslissingen te nemen over 
het kopen of verkopen van aandelen om een financieel voordeel te behalen. Informatie is “materieel” als deze 
als belangrijk beschouwd zou worden door een verstandige investeerder bij het bepalen of hij effecten van 
dat bedrijf zal kopen, verkopen of vasthouden. Informatie is “niet-openbaar” als deze niet aan het algemene 
publiek is bekendgemaakt en blijft “niet-openbaar” tot twee volledige beursdagen nadat de informatie aan het 
publiek is vrijgegeven. Typische voorbeelden van zulke materiële, niet-openbare informatie zijn: 

• Nieuws over fusies, overnames of afsplitsingen
• Een gepland(e) aanbod of verkoop van effecten van het bedrijf 
• Belangrijke handelingen op regelgevingsgebied of een belangrijk geschil waarbij het bedrijf betrokken is
• Wijzigingen in het bestuur
• Opmerkelijke nieuwe producten of klantenbinding

De wetten op de handel met voorkennis verbieden ook het “tips geven”, oftewel het verstrekken van materiële, 
niet-openbare informatie aan een andere persoon die die informatie gebruikt als basis om in effecten te 
handelen. Om dit te voorkomen mag u dit soort informatie—of het nu om een Fortive-bedrijf of een ander 
bedrijf gaat—nooit aan iemand buiten uw organisatie bekendmaken, ook niet aan vrienden of familieleden. U 
mag deze informatie ook niet bespreken met collega's, tenzij het om bedrijfsredenen nodig is om dit wel te 
doen. Verder zijn bepaalde medewerkers gebonden aan “blackoutperiodes”, waarin deze medewerkers niet 
mogen handelen in effecten van Fortive, en ze kunnen ook gebonden zijn aan vereisten inzake voorafgaande 
toestemming vóór het handelen.
 
Raadpleeg voor meer informatie ons Beleid inzake Handel met voorkennis op Fortive Connect. Als u zich 
bewust wordt dat iemand betrokken is bij handel met voorkennis of tipgeving, meld het dan onmiddellijk aan 
de juridische afdeling van Fortive Corporation of aan de Hulplijn voor Integriteit en Naleving  
(fortive.ethicspoint.com).
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Transparante administratie bijhouden
De aandeelhouders van Fortive Corporation vertrouwen erop dat Fortive-bedrijven een nauwkeurige en 
eerlijke administratie bijhouden. Deze documenten vormen de basis voor alle openbare bekendmakingen en 
indieningen, die onze aandeelhouders en het publiek een nauwkeurig inzicht geven in de werkzaamheden en 
financiële draagkracht van Fortive. Fortive-bedrijven gebruiken deze documenten ook om belangrijke zakelijke 
beslissingen te nemen. 

Om te garanderen dat onze balansen een juiste weergave zijn van onze activa en transacties, moet elk van 
ons ervoor zorgen dat de informatie die we invoeren in alle documenten van Fortive-bedrijven, volledig, 
nauwkeurig en begrijpelijk is. Het bijhouden van de administratie is weliswaar niet de voornaamste taak 
van elke medewerker, maar we registreren wel allemaal informatie van allerlei soort en overhandigen die 
aan ons Fortive-bedrijf. Dit omvat alle informatie die we verstrekken in documenten met salarisinformatie, 
klokkaarten, reisverslagen en onkostendeclaraties, verslagen van producttesten, verkoopverslagen, klanten- 
en leveranciersregisters, en gelijk welk ander document van een Fortive-bedrijf. Medewerkers mogen geen 
enkel bedrijfsdocument vervalsen of bewust deelnemen aan het aanmaken of verspreiden van frauduleuze, 
onnauwkeurige of misleidende bedrijfsdocumenten. 

We mogen nooit een valse of verzonnen boeking maken in gelijk welk document van een Fortive-bedrijf. Verder 
mogen we nooit niet-geregistreerde fondsen of activa van een Fortive-bedrijf creëren, zoals "smeergeld" 
of andere soorten rekeningen “buiten de boeken om”. Iedereen van wie ontdekt wordt dat hij/zij financieel 
bedrog heeft gepleegd, zal onderhevig zijn aan disciplinaire maatregelen en aan burgerlijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid. Als u vermoedt of weet dat er iets gaande is in verband met de boekhouding of financiële 
verslaggeving wat misschien ongepast is, of als u vragen heeft over hoe u de administratie eerlijk en 
nauwkeurig kunt bijhouden, moet u onmiddellijk contact opnemen met een van de hulpinstanties die vermeld 
staan in “Hoe wij te werk gaan bij bezwaren en overtredingen melden”.

Diegenen onder ons die verantwoordelijkheden hebben op financieel- en boekhoudgebied, hebben een speciale 
plicht om te garanderen dat de balansen van ons Fortive-bedrijf waarheidsgetrouw, eerlijk en nauwkeurig zijn en 
op tijd ingediend worden. Daarom moeten we niet alleen voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving 
die voor deze verslagen geldt, maar ook alle toepasselijke interne controles kennen en naleven. 

Medewerkers die meehelpen bij het voorbereiden van balansen of andere verslagen van Fortive Corporation 
die bij de SEC ingediend worden, zijn er verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat deze balansen en 
verslagen geen enkele valse of misleidende verklaring bevatten en alle feiten en informatie bevatten die nodig 
zijn om te voorkomen dat ze misleidend zijn.

Medewerkers mogen externe boekhouders die deelnemen aan audits of die balansen of interne controles 
beoordelen, niet dwingen, manipuleren of misleiden om balansen van een Fortive-bedrijf misleidend te maken.

Geen enkele medewerker mag ooit valse of misleidende verklaringen doen in financiële verslagen, 
milieucontrolerapporten of andere documenten die ingediend worden bij, of bewaard worden voor, 
overheidsinstanties, externe of interne bedrijfsrevisoren of certificeringsinstanties, of in andere documenten 
van Fortive-bedrijven. Het presenteren van onnauwkeurige, onvolledige of niet tijdig ingediende documenten 
of rapporten kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid voor degenen die erbij 
betrokken zijn.

Alle contracten en andere wettelijk bindende verplichtingen die een Fortive-bedrijf aangaat, dienen 
opgesteld te worden in een commercieel en wettelijk aanvaardbare schriftelijke uitvoering. Hierdoor kan de 
nauwkeurigheid van de administratie van Fortive mede gegarandeerd worden.
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Archiefbeheer en bewaren van documenten
We zijn er verantwoordelijk voor om bedrijfsdocumenten van Fortive-bedrijven net zo lang te bewaren als uit 
zakelijk oogpunt bezien nodig is, of langer, indien dit volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Vernietig 
bedrijfsdocumenten van een Fortive-bedrijf alleen wanneer ze uit zakelijk oogpunt bezien niet langer nodig zijn 
en alle verplichte bewaarperiodes verstreken zijn.

Vernietig nooit documenten die onderhevig zijn aan een dagvaarding of waarvan u denkt dat ze relevant zijn 
voor een rechtsprocedure, een intern of extern onderzoek of een actie van een regelgevingsinstantie. Als men 
u vraagt om zulke documenten te vernietigen of als u bezorgd bent dat iemand anders ze kan vernietigen, 
neem dan contact op met de juridische afdeling van Fortive Corporation of de Hulplijn voor Integriteit en 
Naleving (fortive.ethicspoint.com).

Onze intellectuele-eigendomsrechten 
beschermen
Elk Fortive-bedrijf investeert in de ontwikkeling van intellectuele eigendom. Intellectuele eigendom heeft 
betrekking op door medewerkers gecreëerde uitvindingen, ideeën en originele werken die op de markt 
een voordeel op de concurrenten bieden. Het zijn deze originele ideeën en werken waarop we doelen als 
we het hebben over toonaangevende innovatie, en we moeten ze beschermen tegen onze concurrenten. 
Sommige van deze waardevolle ideeën kunnen beschermd worden door de vereiste papieren in te dienen 
bij diverse overheidsinstellingen (octrooibureaus) en andere waardevolle ideeën kunnen beschermd worden 
door gebruik te maken van speciale aanwijzingen op onze producten (copyrightsymbolen, handelsmerken). 
Sommige ideeën worden beschermd door ze strikt vertrouwelijk te houden en ze nooit te delen met derden 
(handelsgeheimen). Ongeacht welke soort intellectuele eigendom u ook creëert, het is belangrijk dat de juiste 
stappen worden gezet om het te beschermen. Alle medewerkers die intellectuele eigendom creëren, moeten 
zich houden aan de beleidsregels en processen van hun Fortive-bedrijf voor het identificeren en beschermen 
van die intellectuele eigendom. Alle medewerkers, ook al produceren ze zelf geen intellectuele eigendom, 
moeten heel goed oppassen dat ze handelsgeheimen niet bekendmaken aan iemand anders dan collega's 
bij hun Fortive-bedrijf die het handelsgeheim om bedrijfsredenen moeten weten om hun werk bij het Fortive-
bedrijf te kunnen uitvoeren.
 
Zie voor meer informatie over het zetten van de juiste stappen om onze intellectuele-eigendomsrechten te 
beschermen ons Beleid inzake intellectueel eigendom op Fortive Connect.

De waardevolle bedrijfsmiddelen van 
Fortive beschermen
Er wordt van ons verwacht dat we de activa van ons Fortive-bedrijf beschermen en garanderen dat ze op 
efficiënte wijze gebruikt worden voor rechtmatige bedrijfsdoeleinden. Diefstal, nalatigheid en verspilling 
hebben een rechtstreekse uitwerking op onze winstgevendheid. De bedrijfsmiddelen van ons Fortive-bedrijf 
omvatten haar fysieke bezittingen, vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom, en de zakelijke kansen 
die zich voordoen tijdens ons werk voor ons Fortive-bedrijf. Het behouden en efficiënt gebruiken van deze 
bedrijfsmiddelen is van wezenlijk belang voor het verdere succes van Fortive.
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Fysieke bezittingen
De fysieke bezittingen van Fortive zijn onze faciliteiten en apparatuur, onze voorraden van eindproducten, 
onderdelen en grondstoffen, en alle andere tastbare artikelen onder onze controle. Deze fysieke bezittingen 
behoren uiteindelijk aan onze aandeelhouders. Daarom moeten we opletten dat we diefstal, beschadiging of 
onjuiste toe-eigening van deze bezittingen voorkomen, en we moeten voorzichtig zijn dat we deze bezittingen 
op de juiste wijze gebruiken. We mogen fysieke bezittingen van Fortive-bedrijven nooit gebruiken om werk 
buiten het bedrijf te verrichten.

Vertrouwelijke informatie
Tijdens ons werk voor ons Fortive-bedrijf kunnen we vertrouwelijke informatie vernemen. We moeten 
informatie die ons door onze Fortive-bedrijven of hun klanten of leveranciers toevertrouwd is, geheimhouden, 
behalve wanneer onthulling toegestaan of wettelijk verplicht is. Vertrouwelijke informatie is alle niet-openbare 
informatie die wij weten uit hoofde van onze functie bij ons Fortive-bedrijf, met name informatie die bij 
onthulling nuttig zou kunnen zijn voor concurrenten of schadelijk zou kunnen zijn voor een Fortive-bedrijf of 
haar klanten of leveranciers. Algemene voorbeelden zijn onze verkoopresultaten, in totaal of per product, onze 
klantenlijsten, informatie over prijzen en kosten van onze producten, technische details van onze producten 
en fabricatieprocessen van onze producten, en onze verkoopstrategieën, stappenplannen van producten en 
strategische bedrijfsplannen.
 
Onze vertrouwelijke informatie is een immaterieel eigendom, dat beschermd moet worden tegen onthulling 
aan derden. Bespreek geen vertrouwelijke informatie op plaatsen waar men u kan afluisteren, zoals in 
liften en restaurants, of in voor iedereen toegankelijke gebieden van uw Fortive-bedrijf, zoals kantines. Laat 
daarnaast geen vertrouwelijke informatie, computers, mobiele telefoons of andere elektronische apparaten 
die vertrouwelijke informatie bevatten, achter op plaatsen waar ze in gevaar zouden kunnen komen. Als dit 
uitvoerbaar is, markeer vertrouwelijke informatie in elektronische en papieren vorm dan als “Vertrouwelijk” of 
met een soortgelijke aanduiding. Als u er niet zeker van bent of iets wat u weet of waar u toegang toe heeft, 
vertrouwelijk is, behandel het dan als vertrouwelijk. Gebruik vertrouwelijke informatie van een Fortive-bedrijf 
nooit om werk buiten het bedrijf te verrichten.

Deze verplichtingen blijven gelden nadat uw tewerkstelling bij Fortive beëindigd is. Wanneer u Fortive verlaat, 
mag u geen enkele vertrouwelijke informatie van het Fortive-bedrijf onthullen of gebruiken. Verder moet u alle  
kopieën van materialen of apparaten met vertrouwelijke informatie van Fortive die u in bezit heeft, teruggeven.

Bedrijfskansen
U mag geen persoonlijk voordeel behalen uit gelijk welke kans op zakendoen of investering die u ontdekt 
vanwege uw positie bij uw Fortive-bedrijf, en u mag zulke kansen niet aan derden doorgeven. Deze kansen 
behoren toe aan uw Fortive-bedrijf. In het bijzonder mogen medewerkers het volgende niet doen: 

• Kansen die door het gebruik van eigendommen, informatie of posities van Fortive-bedrijven ontdekt worden, 
voor eigen persoonlijk nut gebruiken

• Eigendommen, informatie of posities van Fortive-bedrijven gebruiken voor persoonlijk gewin
• Concurreren met een Fortive-bedrijf
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Medewerkers mogen geen diensten verlenen als bestuurslid van gelijk welk bedrijf met winstoogmerk dat 
geen Fortive-bedrijf is, tenzij dit van tevoren is goedgekeurd door de uitvoerende vicepresident van Fortive 
Corporation die verantwoordelijk is voor het Fortive-bedrijf van de medewerker, of, in het geval van een uitvoerende 
vicepresident van Fortive Corporation, de Chief Executive Officer van Fortive Corporation. 

Volgens artikel 122(17) van de Delaware General Corporate Law heeft de Raad van Bestuur van Fortive het volgende 
afzonderlijke beleid aangenomen over bedrijfskansen voor directeuren die geen werknemer zijn en diensten 
verlenen als lid van de Raad van Bestuur van Fortive Corporation (“externe directeuren”): Fortive Corporation ziet af 
van elk belang in, elke verwachting van, of het aanbod van alle kansen om aan deel te nemen, en de directeur zal 
niet verplicht zijn tot het communiceren, aanbieden of presenteren aan Fortive Corporation van enige kans om deel 
te nemen aan een zakelijke activiteit waarvan een externe directeur op de hoogte komt, tenzij de externe directeur 
op de hoogte komt van een dergelijke kans ofwel (i) in verband met de uitvoering van zijn of haar functies als 
directeur van Fortive Corporation, of in omstandigheden waardoor de externe directeur redelijkerwijs moet denken 
dat de persoon die de kans aanbiedt, verwacht dat hij aan Fortive Corporation of een dochteronderneming van 
Fortive Corporation wordt aangeboden, ofwel (ii) door gebruik van informatie of bezittingen van Fortive Corporation 
of een dochteronderneming daarvan, als de daaruit volgende kans van zodanige aard is dat redelijkerwijs 
verwacht zou moeten worden dat de externe directeur denkt dat hij van belang is voor Fortive Corporation of een 
dochteronderneming daarvan. 

Activiteiten en bijdragen op het gebied van 
politiek en liefdadigheid
We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de politieke processen van ons eigen land. We mogen echter 
geen enkel Fortive-bedrijf vertegenwoordigen op gelijk welke politieke bijeenkomst of fondsen van Fortive-bedrijven 
gebruiken om politieke bijdragen te leveren. Onze deelname aan politieke activiteiten moet in onze eigen tijd en op 
onze eigen kosten plaatsvinden en mag de uitvoering van onze werktaken niet belemmeren.

Fortive-bedrijven steunen diverse liefdadige doelen in de gemeenschappen waarin zij werkzaam zijn. Werknemers 
mogen geen afzonderlijke liefdadigheidsbijdragen geven met fondsen van Fortive-bedrijven. Alle schenkingen aan 
liefdadige doelen die door Fortive-bedrijven gemaakt worden, moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke 
beleidsregels van het Fortive-bedrijf.

Hannah ontvangt een telefoontje en daarna een e-mail van een externe consultant. De consultant wil 
haar betalen voor het beantwoorden van zijn vragen over haar professionele ervaring bij haar Fortive-
bedrijf. De consultant zegt tegen Hannah dat hij haar na werktijd kan spreken, zodat ze geen werktijd zou 
gebruiken om deze vragen te beantwoorden. Kan Hannah het aanbod van deze consultant aannemen?

Nee, zij mag dit aanbod niet aannemen. Het maakt niet uit of Hannah de vragen in haar eigen tijd zou 
beantwoorden, want de consultant is op zoek naar informatie over hoe zij haar tijd besteedt wanneer 
ze aan het werk is. Die informatie is vertrouwelijke informatie van Fortive, en de kans om hiervoor 
betaald te worden is een bedrijfskans van Fortive, dus Hannah heeft twee redenen waarom ze nee 
moet zeggen.
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Onze Gedragsnormen geven u geen contractuele rechten en veranderen de arbeidsrelatie die u heeft met 
uw bedrijf niet (behalve voor zover onze Gedragsnormen zijn opgenomen in enige arbeidsovereenkomst, 
cao-overeenkomst of soortgelijke overeenkomst waaraan uw baan onderhevig is). U bent vrij om uw 
arbeidsovereenkomst op elk moment te beëindigen. Evenzo mag uw bedrijf uw arbeidsrelatie beëindigen op 
elk willekeurig moment waarop men denkt dat het in het beste belang van het bedrijf is om dit te doen, met 
inachtneming van de toepasselijke wetten en eventuele arbeidsovereenkomsten die voor uw baan gelden. 
Overal waar in onze Gedragsnormen de term "arbeidsovereenkomst" gebruikt wordt, heeft deze niet alleen 
betrekking op arbeidsovereenkomsten, maar ook op alle toepasselijke cao's en soortgelijke overeenkomsten.

Afzien van onze Gedragsnormen
In uiterst beperkte omstandigheden kan Fortive Corporation het passend vinden om een voorziening van onze 
Gedragsnormen op te heffen. Voor alle ontheffingen is voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van 
Bestuur, de Chief Executive Officer of de juridische adviseur van Fortive Corporation nodig, en een ontheffing 
voor een directeur of kaderfunctionaris van Fortive Corporation mag alleen verleend worden door de Raad 
van Bestuur van Fortive Corporation of door een comité van de Raad van Bestuur van Fortive Corporation. 
Alle ontheffingen zullen onmiddellijk worden bekendgemaakt voor zover dit bij wet verplicht is of door de 
Effectenbeurs van New York verplicht wordt.
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Fortive Corporation 
Contactinformatie
Stel al uw eventuele vragen over onze Gedragsnormen gerust aan uw plaatselijke juridische, financiële of 
personeelsafdeling, of aan een van de volgende medewerkers bij Fortive Corporation.

Fortive Corporation Juridische Afdeling
Peter Underwood
Senior Vice President,  
General Counsel (juridisch adviseur) en secretaris

Jennifer Zerm
Vice President,  
Chief Compliance Officer

Fortive Corporation Interne Audit
David Wilkinson 
Vice President,  
Interne Audit

Fortive Corporation Personeelszaken
Stacey Walker
Senior Vice President,  
Personeelszaken
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Fortive Corporation beleidslijnen
Vele van de beleidslijnen die van toepassing zijn op alle Fortive-bedrijven, kan men vinden op Fortive Connect. 
Het is altijd een goed idee om Fortive Connect en het intranet van uw eigen werkmaatschappij na te zien voor 
de nieuwste versies van beleidsregels die op u als medewerker van Fortive van toepassing zijn.

Hier zijn een paar van de belangrijkste beleidslijnen die van toepassing zijn op alle Fortive-bedrijven.

Gedragscode voor leveranciers

Beleid inzake het naar een hoger niveau doorgeven van problemen

Beleid inzake corruptiebestrijding

Beleid inzake geschenken en entertainment

Beleid en procedure inzake reizen en entertainment van klanten

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid

Beleid inzake intellectuele eigendom

Geconsolideerd algemeen beleid inzake medewerkersveiligheid (IT)

Veiligheidsbeleid inzake persoonlijke informatie

Amerikaans antitrustbeleid

Beleid inzake Amerikaanse douanewetten

Beleid inzake Amerikaanse wetten voor exportbeperking

Beleid inzake transacties en wettelijke formaliteiten tussen bedrijven

Beleid inzake beheer van dochterondernemingen

Beleid inzake meldingen via het formulier 8-K

Beleid inzake onthullingen (regulering FD)

Handel met voorkennis

U vindt deze beleidslijnen op Fortive Connect en in sommige gevallen op de intranetsite van  
uw werkmaatschappij.
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