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A. Inleiding 

Allianz Partners Benelux behoort tot de Allianz Partners Group (‘Allianz Partners’) en bestaat 

uit de volgende vier bedrijven: AWP P&C S.A. – Dutch Branch, AWP P&C S.A. – Belgian 

Branch, AWP Services NL B.V. en AWP Services Belgium N.V. 

De basis van de activiteiten van Allianz Partners is het vertrouwen dat haar klanten, 

aandeelhouders, medewerkers en het publiek hebben in haar prestaties en haar integriteit. Dit 

vertrouwen is afhankelijk van het gedrag van de medewerkers, leidinggevenden en 

directieleden (hierna gezamenlijk 'medewerkers'), hun wens om gezamenlijk waarde te creëren 

voor klanten, aandeelhouders en Allianz Partners en de mogelijkheden die de medewerkers 

hebben om hier op integere wijze invulling aan te geven. 

Door onze deelname aan het Global Compact van de Verenigde Naties (“UN Global Compact”) 

en ons respect voor de OESO-richtlijnen  voor multinationals, integreren we duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze bedrijfsvoering. Het UN Global Compact is 

een gezamenlijk initiatief van voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan en grote 

internationale bedrijven om de mensenrechten te respecteren (zie bijlage A). 

Deze gedragscode weerspiegelt dergelijke principes. In de gedragscode zijn de 

minimumnormen voor alle werknemers opgenomen om situaties die onze integriteit kunnen 

aantasten te helpen voorkomen. 

De gedragscode, procedures en standaarden zijn per onderwerp uitgewerkt in onze 

beleidsstukken. De laatste versies hiervan kun je als medewerker vinden op ons intranet, 

onder andere op de Compliance-pagina’s. 

B. Rollen en verantwoordelijkheden 

I. De directie 
Onze directie is eindverantwoordelijk voor naleving van de gedragscode en aanvullend beleid 

op het gebied van:  

• communicatie; en 

• controle op naleving van het beleid. 

II. Je leidinggevende 
Je leidinggevende is verantwoordelijk voor naleving van de gedragscode en aanvullend beleid 

op het gebied van: 

• voorlichting aan de medewerkers; en 
• controle, correctie in signaalfunctie. 
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III. Jij als medewerker 
We verwachten een actieve houding van jou als medewerker. Wat houdt dat in? In ieder geval 

dat je op de hoogte bent van de gedragscode en dat je je daaraan houdt. Maar bijvoorbeeld 

ook dat je anderen er op aanspreekt wanneer ze zich niet aan de gedragscode houden. 

IV. De Compliance Officer 
De Compliance Officer is verantwoordelijk voor:  

• het beoordelen van de gedragscode en aanvullend beleid; 
• het voorstellen van beleid betreffende de voorschriften die in deze gedragscode zijn 

opgenomen; 
• het fungeren als aanspreekpunt voor jou als medewerker met betrekking tot de ge-

dragscode en aanvullend beleid; en 
• het adviseren van onze directie en leidinggevenden over het beleid betreffende de ge-

dragscode en aanvullend beleid. 

BELANGRIJK 

Als medewerker ben je verplicht om contact op te nemen met je leidinggevende en/of 

Compliance Officer als je volgens deze gedragsregels toestemming of instemming van hen 

nodig hebt, als overleg nodig is of als je een melding moet doen. 

C. Gedragscode 

1. Principe: Eerlijk en integer gedrag 
(1) Medewerkers moeten zich houden aan de wet- en regelgeving. Daarnaast moeten ze zich 

houden aan deze gedragscode en andere voorschriften van Allianz Partners. 

(2) Medewerkers moeten zich bij de uitvoering van hun werk eerlijk, rechtvaardig, waardig en 

integer gedragen en privé- en zakelijke belangenconflicten vermijden. Daarnaast moeten ze 

zich in hun privéleven zo gedragen dat Allianz Partners niet in diskrediet wordt gebracht. 

Wat houdt ‘je integer gedragen’ in? 
Als medewerker van Allianz Partners Benelux vragen we je zodanig te gedragen dat onze 

belangen – dat zijn ook jouw belangen – en onze integriteit niet in gevaar komen. Daarnaast 

verwachten we van je dat je weet wat je verantwoordelijkheid is vanuit je functie en dat je 

collega’s benadert volgens de gebruikelijke omgangsvormen. 

Het is belangrijk dat je als medewerker: 

• de aanwijzingen van je leidinggevende opvolgt die met je werk te maken hebben; 
• gehoor geeft aan redelijke verzoeken tot overwerken;  
• binnen redelijke grenzen ook ander werk accepteert dan je gewone dagelijkse werk-

zaamheden; 
• op kantoor correcte kleding draagt (bijvoorbeeld geen slippers, spaghettibandjes, korte 

broek of joggingbroek); 
• op kantoor en/of tijdens werktijd geen alcohol drinkt met als uitzondering beperkt ge-

bruik tijdens speciale gelegenheden zoals zakenlunches, -diners en recepties; 
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• op kantoor en/of tijdens werktijd geen drugs of andere verdovende middelen gebruikt; 
en, 

• op kantoor niet onder invloed bent van alcohol of drugs. 

2. Geen discriminatie of ongewenste omgangsvormen / cultuur 
van leren door feedback / professionele ontwikkeling geba-
seerd op prestatie en potentieel 

Allianz Partners tolereert geen discriminatie of pesterijen op de werkvloer op basis van criteria 

als leeftijd, handicap, etnische afkomst, geslacht, ras, politieke voorkeur, religie, seksuele ge-

aardheid of lidmaatschap van een vakbond of ondernemingsraad. We willen ongewenste om-

gangsvormen tegengaan en streven er daarom naar deze te voorkomen en/of te beëindigen.  

Allianz Partners bevordert voor haar medewerkers een leercultuur waarin feedback van alle 

betrokkenen wordt aangemoedigd en gewaardeerd. De belangrijkste criteria voor professionele 

ontwikkeling zijn de eigen prestaties en potentieel. 

→ We hebben een vertrouwenspersoon in Nederland en België. 

→ Raadpleeg voor meer informatie de SpeakUp-pagina op ons intranet met daarop de 

Incidenten- en klokkenluidersregeling en de beleidsstukken van/over de 

vertrouwenspersoon (op te vragen bij HRM). 

3. Vertrouwelijke informatie, bescherming van klantgegevens, 
informatieverzoeken door overheidsinstanties 

(1) Voor het vertrouwen van onze klanten is het belangrijk dat Allianz Partners zorgvuldig met 

hun gegevens omgaat. Dat geldt vooral voor persoonsgegevens − deze vallen onder de Alge-

mene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en (inter-)nationale privacywet- en regelge-

ving. 

(2) Medewerkers mogen vertrouwelijke informatie, koersgevoelige informatie en dossiers niet 

verspreiden buiten de kring van medewerkers die over deze informatie mogen beschikken voor 

het uitvoeren van hun taak. Dit geldt zowel voor informatie over particuliere of zakelijke klanten 

als voor informatie over Allianz Partners en/of diens medewerkers. Dit geldt ook voor het delen 

met derde partijen. 

(3) Als een medewerker merkt dat iemand zonder duidelijke bevoegdheid probeert vertrouwe-

lijke informatie te bemachtigen, moet hij/zij dit onmiddellijk melden bij Compliance en/of de Da-

ta Privacy Function. 

(4) Op informatieverzoeken van toezichthouders en overheidsinstanties mag uitsluitend wor-

den gereageerd door daartoe bevoegde afdelingen. Medewerkers die een dergelijk verzoek 

ontvangen moeten het doorsturen naar de afdeling Legal & Compliance. 

→ Voor persoonsgegevens gelden veel meer (strenge) regels. Deze zijn te vinden op ons 

intranet. Bij ons heeft iedere medewerker te maken met persoonsgegevens. Het is 
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daarom belangrijk dat je als medewerker kennis neemt van deze regels. Deze kun je 

vinden in de Allianz Privacy Standard. 

4. Geen handel met voorkennis of op aanbeveling 
Vertrouwelijke, koersgevoelige informatie mag alleen worden gebruikt of doorgegeven als 

overdracht van deze informatie noodzakelijk is om legitieme zakelijke redenen ('Need to know-

principe'). Niemand die over dergelijke informatie beschikt, mag transacties aanbevelen of 

initiëren - met betrekking tot effecten of andere financiële instrumenten - als de prijs daarvan 

door dergelijke informatie kan worden beïnvloed. Compliance moet onmiddellijk worden 

geïnformeerd. Dit geldt ook als de medewerker weet of reden heeft om aan te nemen dat 

Compliance hierover al door andere medewerkers is geïnformeerd. 

→ Meer informatie over wat wij doen om corruptie tegen te gaan, is uitgewerkt in de 

Allianz Partners Standard for Anti-corruption, te vinden op ons intranet. 

5. Communicatie, journalisten en media 
(1) Alle communicatie van Allianz Partners moet volledig, eerlijk, accuraat, tijdig en begrijpelijk 

zijn. 

(2) Allianz Partners respecteert de professionele onafhankelijkheid van journalisten en media. 

Allianz Partners betaalt daarom niet voor redactionele inhoud.  

(3) De verspreiding van informatie over Allianz Partners aan het publiek mag alleen door daar-

toe persoonlijk gemachtigde woordvoerders worden gedaan. Als een medewerker in het open-

baar verschijnt of deelneemt aan de openbare discussie en hij/zij daardoor als vertegenwoor-

diger van Allianz Partners zou kunnen worden beschouwd zonder daartoe gemachtigd te zijn, 

dient hij/zij duidelijk te maken dat hij/zij handelt op persoonlijke titel.  

→ Sta de media niet te woord en spreek niet namens het bedrijf in het openbaar of op 

sociale media, tenzij je daartoe bevoegd bent. Neemt de media contact met je op als 

werknemer van ons bedrijf? Kom je uitingen over onze organisatie tegen op sociale 

media? Geef zelf geen reactie en meld dit aan de afdeling Communicatie. 

6. Klantinformatie  
(1) Medewerkers van Allianz Partners mogen de markt of klanten niet misleiden door hun 

handelingen of verklaringen. 

(2) Bij het tot stand brengen van een klantrelatie of het verlenen van financiële diensten aan 

een klant, moet er op passende wijze voor worden gezorgd dat de klant de benodigde informa-

tie ontvangt om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Dat kan als onderdeel van de 

productinformatie, rechtstreeks of via de tussenpersoon.  
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(3) Welke informatie nodig is, hangt af van het product, de klant en de toepasselijke wet- en 

regelgeving.  

Gedragscode Verzekeraars (Nederland) / Gedragsregels van de 
verzekeringsonderneming (België) 
Wij willen maatschappelijk verantwoord werken. Daarom heeft Allianz Partners Benelux in 

Nederland de Gedragscode Verzekeraars en in België de Gedragsregels van de 

verzekeringsonderneming ondertekend. Onder meer de volgende onderwerpen worden daarin 

(niet uitputtend) behandeld: 

• Omgaan met risico’s; 
o Eenvoud & duidelijkheid; 
o Betrouwbaarheid; 
o Kwaliteit & deskundigheid; 

• Mogelijk maken; 
• Maatschappelijk betrokken zijn; 
• Verplichtingen van de verzekeringsonderneming; 

o Jegens consumenten; 
o Jegens tussenpersonen; 
o Jegens personeelsleden; 
o Jegens de overheid. 

De gedragsregels en je werk 
Als medewerker ben je gebonden aan de gedragsregels en het overige beleid van Allianz 

Partners. Daarnaast geldt voor jou als medewerker dat je, omdat we de bovenstaande 

gedragsregels hebben onderschreven, de volgende praktische richtlijnen moet volgen: 

• Zet je samen met anderen in voor goede schadepreventie, goede hulpverlening en het 
behalen van de doelstellingen van onze klanten en zakelijke partners. 

• Denk en werk mee aan het zo goed mogelijk toepassen van deze gedragscode in ons 
bedrijfsbeleid. 

• Handel in overeenstemming met het vertrouwen dat onze klanten en instanties in ons 
stellen en het vertrouwen dat verzekeraars onderling in elkaar stellen. 

• Gebruik geen verkoopmethoden die het vertrouwen van consumenten en andere af-
nemers, overheid en maatschappelijke organisaties in het verzekeringsbedrijf kunnen 
schaden. 

• Heeft een verzekerde bij een schadegeval recht op uitkering, maar is er een menings-
verschil met een andere verzekeraar? Zorg er dan altijd voor dat dit geen nadelige ge-
volgen heeft voor de verzekerde. 

• Geef in geval van klachten bij de verzekerde aan, dat hij/zij contact kan opnemen met 
de Ombudsman voor Verzekeringen (België) of het Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening (Kifid, Nederland). Houd je hierbij aan de werkinstructies. 

• Werk mee aan het voorkomen en bestrijden van fraude zodat betrouwbare klanten en 
andere afnemers niet de dupe worden van fraude. Wederzijds vertrouwen is namelijk 
dé basis bij verzekeren. Fraude kan dat vertrouwen schaden. 

• We betrekken medewerkers bij het vertalen van deze gedragscode naar bedrijfsbeleid. 
• Ook de directie van Allianz Partners Benelux mag je aanspreken op het niet naleven 
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van deze gedragscode. 

7. Mogelijke belangenconflicten met klanten en zakenpartners 
Allianz Partners geeft de belangen van klanten topprioriteit. Belangenverstrengeling kan twijfel 

doen rijzen over de integriteit en professionaliteit van Allianz Partners. Potentiële 

belangenconflicten moeten zo snel mogelijk worden herkend. Als ze niet te vermijden zijn, 

moeten conflicten op eerlijke wijze worden afgehandeld.  

8. Klachtenmanagement 
Allianz Partners behandelt klachten van alle klanten of voormalige klanten tijdig, eerlijk en in 

overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en intern beleid.  

9. Financiële verslaglegging 
(1) Allianz Partners zet zich in voor volledige, waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, tijdige en be-

grijpelijke openbare financiële verslaglegging en berichtgeving.  

(2) Iedere medewerker die verantwoordelijkheid draagt voor de Finance functies, zoals con-

trolling en accounting, staat in voor de volledigheid, eerlijkheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en 

begrijpelijkheid van de financiële verslaglegging en is, afhankelijk van zijn/haar specifieke func-

tie binnen het bedrijf, verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van effectieve interne pro-

cedures en controles voor financiële verslaglegging. 

10. Geen corruptie of omkoping 
Allianz Partners staat geen enkele vorm van corruptie of omkoping toe. 

Toch kunnen zich situaties voordoen die geen corruptie of omkoping zijn, maar die het toch 

mogelijk maken dat het oordeel van onze medewerkers, klanten en zakenpartners wordt 

beïnvloed. Onder 11 tot en met 14 staan gedragsregels die dergelijke situaties helpen 

voorkomen. 

→ Meer informatie over wat we doen om corruptie tegen te gaan, is uitgewerkt in de 

Allianz Partners Standard for Anti-corruption, te vinden op ons intranet. 

11. Aanvaarding van geschenken, andere voordelen en uitnodi-
gingen 

(1) In het bedrijfsleven is het niet ongebruikelijk om aan een zakelijke relatie een geschenk te 

geven. Het aannemen van een geschenk kan soms een belangenconflict met zich meebrengen 

en een bedreiging vormen voor de reputatie van Allianz Partners. 

(2) Het aannemen van geschenken en andere voordelen is verboden als de belangen van Al-

lianz Partners worden geschaad of de professionele onafhankelijkheid van de werknemers in 

gevaar kan komen, of als de schijn daartoe kan ontstaan. 
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(3) De aanvaarding van geschenken en andere voordelen is toegestaan als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

• Alle geschenken moeten worden geregistreerd in het Gift & Entertainment Logbook, te 
vinden op intranet. 

• De waarde van de geschenken mag niet hoger zijn dan 50 euro. 
• Wanneer de medewerker een geschenk ontvangt met een waarde van meer dan 50 

euro, moet de medewerker het geschenk terugsturen naar degene die het gegeven 
heeft. Het is ook mogelijk het geschenk te doneren aan een goed doel. Ook deze ge-
schenken moeten worden geregistreerd. 

• Uitnodigingen voor zakelijke maaltijden kunnen over het algemeen worden geaccep-
teerd. Deze mogen echter niet ongepast zijn, zoals wanneer ze overdadig zijn, de 
waarde hoger is dan gebruikelijk, (te) regelmatig plaatsvinden of zonder zakelijk doel 
zijn. 

• Wanneer overheidsfunctionarissen betrokken zijn, moet in alle gevallen de lokale 
Compliance-afdeling worden betrokken. Dit geldt ook voor financiële analisten of ver-
tegenwoordigers van ratingbureaus en mediavertegenwoordigers of journalisten. 

(4) Voor uitnodigingen voor evenementen zonder overwegend zakelijk karakter, bijvoorbeeld 

concerten, theater, sportevenementen, andere avondjes uit en soortgelijke evenementen, in-

clusief seminars/seminaries en conferenties, moeten de volgende regels in acht worden geno-

men: 

• Voorafgaande toestemming van de leidinggevende is vereist. 
• Over het algemeen moet elke medewerker controleren of zijn aanwezigheid bij een 

dergelijk evenement in overeenstemming is met de gangbare zakelijke praktijken. Dat 
betekent normaal gesproken dat de gastheer aanwezig is, dat er een zakelijk doel is, 
dat aanwezigheid niet te vaak wordt herhaald en dat de reis- of verblijfkosten niet wor-
den betaald door de uitnodigende partij. 

• Als de gastheer niet aanwezig is en/of er is geen zakelijk doel, moet een uitnodiging 
worden beschouwd als een geschenk. Het moet dan worden geregistreerd in het Gift 
and Entertainment Logbook en de bovengrens van 50 euro is van toepassing. 

• De Event Scoring Matrix moet worden ingevuld en deze moet bij Compliance worden 
ingediend. Afhankelijk van de uitkomst van de Matrix is voorafgaande toestemming van 
Compliance vereist. 

• In geval van twijfel moet contact met Compliance worden opgenomen. 

(5) Geschenken of andere voordelen kunnen voor medewerkers leiden tot aanvullende heffing 

van inkomstenbelasting. De aanvaarding van geschenken of voordelen dient dan ook in over-

eenstemming te zijn met de geldende belasting- en fiscaal-administratieve wet- en regelgeving. 

Zijn geschenken en voordelen mogelijk onderhevig aan inkomstenbelasting, dan is het raad-

zaam deze, voorafgaand aan aanvaarding daarvan en met het oog op het voorkomen van be-

lastingheffing, onmiddellijk te bestemmen voor liefdadigheidsinstellingen. 
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→ De volledige regels en formulieren met betrekking tot het ontvangen van geschenken 

en het accepteren van uitnodigingen, vind je in de Functional Rules voor Geschenken 

en Hospitality van Allianz Partners en (op de Compliance-pagina’s) op intranet. 

12. Bijkomende voorwaarden voor het aanbieden van geschen-
ken en uitnodigingen 

(1) Het geven van geschenken en andere voordelen of uitnodigingen voor evenementen zon-

der overwegend zakelijk karakter (entertainment) kan zakelijk gebruikelijk zijn en kan een legi-

tiem middel zijn om een zakelijke relatie op te bouwen en te onderhouden. Dergelijke activitei-

ten kunnen echter een impliciet belangenconflict met zich meebrengen en een bedreiging vor-

men voor de professionele onafhankelijkheid van onze zakelijke relatie. Daarom moet er op 

worden gelet dat de schijn van belangenverstrengeling of de kans op reputatieschade voor Al-

lianz (Partners) wordt vermeden. 

(2) De in hoofdstuk 11 genoemde regels zijn volledig van toepassing op het geven van ge-

schenken (en andere voordelen) en het versturen van uitnodigingen. Naast de regels in hoofd-

stuk 11 en de bedrijfsregels inzake geschenken en hospitality, moeten de volgende regels in 

acht worden genomen: 

• Er mogen geen voordelen worden gegeven of uitnodigingen voor entertainment worden 
gedaan met als doel ongepaste zakelijke voordelen te verkrijgen of iemand op onge-
paste wijze te beïnvloeden. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de schijn van 
een dergelijke intentie of belangenconflict. 

• Geen enkel voordeel of uitnodiging mag in strijd zijn met de bedrijfsethiek en compli-
ancenormen van de ontvanger, en/of met lokale normen en waarden. Voordat een der-
gelijk geschenk of dergelijke uitnodiging wordt aangeboden, moet de werknemer zich 
volledig bewust zijn van deze normen en regels. 

• Uitnodigingen en geschenken mogen uitsluitend gericht zijn aan (of bezorgd worden 
op) het zakelijke adres van de wederpartij. 

(3) Wanneer het evenement wordt georganiseerd door Allianz Partners Benelux en er een 

budget en een gestructureerde organisatie van het evenement nodig zijn, moet voorafgaande 

schriftelijke toestemming worden verkregen van de direct leidinggevende en van Compliance. 

(4) In geval van twijfel moet contact met Compliance worden opgenomen. 

→ De regels en formulieren met betrekking tot het geven van geschenken en het 

versturen van uitnodigingen vind je in de Functional Rules voor Geschenken en 

Hospitality van Allianz Partners en (op de Compliance-pagina’s) op intranet. 
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13. Geschenken en uitnodigingen aan vertegenwoordigers van 
openbare instanties 

Vertegenwoordigers van openbare instanties of autoriteiten, zoals ambtenaren,  mogen geen 

geschenken, uitnodigingen of andere voordelen ontvangen die hun onafhankelijkheid in gevaar 

kunnen brengen.  

Voorafgaande toestemming van Compliance is altijd vereist. Deze wordt al dan niet gegeven 

op basis van de specifieke Compliance guidelines van Allianz Partners. 

→ De regels en formulieren met betrekking tot het geven van geschenken en het 

versturen van uitnodigingen vind je in de Functional Rules voor Geschenken en 

Hospitality  van Allianz Partners en (op de Compliance-pagina’s) op intranet. 

14.  Politieke bijdragen en liefdadigheid/sponsoring 
Zowel liefdadigheid als sponsorbetalingen moeten binnen het kader van de toepasselijke 

wettelijke voorschriften en het huidige bedrijfsbeleid blijven. Het doen of toezeggen van 

politieke donaties namens Allianz Partners (Benelux) is niet toegestaan. 

→ De regels en formulieren met betrekking tot giften aan goede doelen en sponsoring 

vind je in de Allianz Partners Standard for Anti-Corruption, de Functional Rules voor 

Geschenken en Hospitality van Allianz Partners en (op de Compliance-pagina’s) op 

intranet. 

15. Mogelijke belangenconflicten tussen medewerkers en Allianz 
Partners 

(1) Nevenfuncties of andere professionele (advies-)activiteiten van een medewerker mogen de 

belangen van Allianz Partners niet schaden. 

(2) Betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten van medewerkers vereisen voorafgaande toe-

stemming van de leidinggevende. Bovendien moet Compliance op de hoogte worden gesteld. 

Toestemming van Compliance en/of het management board kan vereist zijn. Voor het aan-

vaarden van bijzondere functies/mandaten bij andere bedrijven buiten Allianz Partners (d.w.z. 

raad van bestuur, adviesraad, adviseur) kunnen aanvullende eisen gelden. 

→ Gebruik hiervoor het formulier dat verkrijgbaar is bij de afdeling HRM.  

→ Dit geldt niet alleen als je bij ons in dienst komt, maar ook als je met nieuwe 

nevenactiviteiten begint tijdens je dienstverband. 

(3) Medewerkers zijn verplicht Compliance direct op de hoogte te stellen van (voorgenomen) 

eigen privédeelnemingen of die van directe verwanten in ondernemingen van zakenrelaties, 

van onze concurrenten of van andere deelnemingen die tot een belangenconflict kunnen leiden. 

Onder directe verwanten vallen onder meer echtgenoten, geregistreerde partners, kinderen die 
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recht hebben op levensonderhoud en andere familieleden die minimaal één jaar bij de werk-

nemer in hetzelfde huis wonen. 

Als door privédeelnemingen een belangenconflict zou (kunnen) ontstaan kunnen passende 

maatregelen worden genomen. Dit geldt met name als er raakvlakken zijn met de professione-

le verantwoordelijkheid van de medewerker. 

(4) Als een medewerker betalingen of andere voordelen ontvangt voor publieke optredens, le-

zingen of publicaties in verband met zijn/haar werk, moet de medewerker hiervoor goedkeuring 

hebben van  zijn/haar leidinggevende. 

(5) In geval van reputatierisico of een mogelijk belangenconflict, moet de medewerker en/of de 

leidinggevende Compliance informeren, zodat Compliance hierover kan adviseren. 

→ Meer informatie over wat we doen om corruptie tegen te gaan, vind je in de Allianz 

Partners Standard for Anticorruption, die te vinden is op ons intranet. Het 

bovenstaande is slechts een zeer korte samenvatting van het beleid. Lees voor alle 

informatie het volledige beleid. 

16. Vergunningen en registratie 
Medewerkers en zakenpartners moeten over de juiste individuele registraties en vergunningen 

beschikken van de bevoegde instanties voordat ze activiteiten mogen verrichten ten behoeve 

van Allianz Partners. In bepaalde landen kunnen dergelijke registratie- en 

vergunningsvereisten ook van toepassing zijn als een dienst vanuit het buitenland in dat land 

wordt aangeboden. 

17. Aanvaarding en afhandeling van gelden van klanten 
Medewerkers mogen in het kader van hun bedrijfsuitoefening alleen betalingen of stortingen 

van klanten aanvaarden als dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens de interne procedures. Zij 

volgen daarbij de werkinstructies. 

18. Bescherming van eigendommen en het milieu  
(1) Het is medewerkers verboden om zonder toestemming voor persoonlijke doeleinden ge-

bruik te maken van apparatuur, programmatuur, papieren en digitale bedrijfsgegevens en intel-

lectuele eigendomsrechten van Allianz Partners, of die ter beschikking te stellen aan derden. 

(2) Medewerkers moeten zorgen dat de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu van in-

terne activiteiten zo veel mogelijk worden beperkt door zuinig om te gaan met materialen. Alli-

anz Partners en haar medewerkers houden rekening met economische, ecologische en sociale 

criteria bij het selecteren van leveranciers, het inkopen van (reclame)materiaal en externe 

diensten. 
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19. Geen illegale activiteiten, voorkoming van witwassen en fi-
nancieren van terrorisme 

(1) Allianz Partners neemt maatregelen om misbruik voor illegale activiteiten te voorkomen via 

klanten, derden, zakelijke contractanten of via haar eigen medewerkers. 

(2) Allianz Partners zet zich volledig in voor de internationale strijd tegen het witwassen van 

geld en tegen de financiering van terrorisme en past een risicogebaseerd 'know-your-

customer'-beleid toe in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 

(3) Medewerkers mogen bij de uitvoering van hun werkzaamheden niet meewerken aan illega-

le activiteiten in binnen- of buitenland als overtreding van mededingingsregels, belastingont-

duiking of belastingfraude.  

→ Meer informatie over wat we (moeten) doen om illegale activiteiten tegen te gaan, kun 

je vinden op ons intranet. 

→ Met SpeakUp nodigen we je uit om gebeurtenissen te melden die het belang van het 

bedrijf, diens medewerkers of anderen kunnen schaden. Je kunt een melding op 

verschillende manieren doen. Anoniem melden is ook mogelijk. Meer informatie vind je 

op ons intranet. In de Incidenten- en klokkenluidersregeling staat hoe meldingen en 

incidenten worden afgehandeld. 

→ Fraude definiëren we als het opzettelijk iets doen of juist niet doen om een 

onrechtmatige of illegale beloning of voordeel te krijgen, waarbij de bezittingen, 

belangen of reputatie van Allianz Partners of haar business partners geschaad 

(kunnen) worden. Iedere medewerker moet verplicht meewerken aan het voorkomen 

en bestrijden van fraude. Meer informatie daarover vind je op intranet en in de 

richtlijnen met betrekking tot fraudebestrijding van Allianz Worldwide Partners Benelux 

en bij SpeakUp. 

→ We zijn verplicht om witwassen (money laundering) tegen te gaan: Meer informatie 

daarover vind je op intranet en in de Allianz Standard for the Prevention of Money 

Laundering and Terrorism Financing. 

→ In het kader van economische sancties zijn wij verplicht iedere persoon of entiteit te 

controleren die betrokken is bij een financiële dienst die wij als verzekeraar verlenen of 

met wie wij een financiële transactie aangaan. Meer informatie hierover vind je op 

intranet. 

→ Bepaalde gedragingen op het gebied van antitrust zijn uitdrukkelijk verboden, 

bijvoorbeeld afspraken met concurrenten over commissies of prijsstellingen. Bij andere 

(mogelijk) concurrentiebeperkende gedragingen, moet vooraf een belangenafweging 

worden gemaakt. Meer informatie vind je op intranet en in de Allianz Antitrust Code. 

  



Allianz Partners Gedragscode Benelux, Nederlandstalig  – V 1.0, 02.04.2019 13 of 16 

20. Ethische bedrijfsvoering − een persoonlijke en gezamenlijke 
uitdaging  

(1)  De doelstellingen van deze gedragscode kunnen alleen worden bereikt als alle medewer-

kers eraan bijdragen. Het is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om zich aan deze ge-

dragscode te houden. Elke leidinggevende ziet erop toe dat alle medewerkers waar hij/zij ver-

antwoordelijk voor is deze uitdaging nakomen. 

(2) Alle medewerkers worden aangemoedigd om contact op te nemen met Compliance of hun 

leidinggevende als ze ontdekken dat iemand iets doet of heeft gedaan dat illegaal is of in strijd 

met de normen uit de gedragscode. Dit kan helpen voorkomen dat kleine problemen uitgroeien 

tot grote problemen.  

→ Via SpeakUp kun je op verschillende manieren een melding doen, anoniem melden is 

ook mogelijk. Meer informatie vind je op ons intranet. 

21. Gevolgen van niet-naleving 
Als een medewerker in strijd met deze gedragscode handelt, wordt dat beschouwd als een 

ernstige inbreuk op het vertrouwen dat Allianz Partners als werkgever in haar medewerker 

moet kunnen stellen. Op grond daarvan kan Allianz Partners een passende sanctie opleggen. 

Bijvoorbeeld het ongedaan maken van het door de medewerker behaald voordeel, 

overplaatsing, schorsing of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen. In het 

uiterste geval volgt ontslag op staande voet. 

Daarnaast kan het niet naleven van de gedragscode door medewerkers ook leiden tot (ernstige) 

gevolgen voor Allianz Partners, bijvoorbeeld administratieve boetes, strafrechtelijke vervolging, 

civiele aansprakelijkheid en het verliezen van licenties om als verzekeraar te mogen opereren. 

→ In de Incidenten- en klokkenluiderregeling (te vinden op ons intranet onder SpeakUp) 

staat hoe meldingen en (mogelijke) incidenten en (mogelijke) misstanden worden 

afgehandeld. 

22. Melding van een inbreuk op de uitgangspunten van de ge-
dragscode, bescherming van medewerkers, klachten 

(1) Medewerkers moeten inbreuken op de gedragscode of andere illegale activiteiten binnen 

Allianz Partners melden aan hun leidinggevende en altijd aan Compliance of – indien het de 

leidinggevende zelf betreft – alleen aan Compliance. Geen enkele medewerker die te goeder 

trouw een melding doet, zal negatieve gevolgen ondervinden van het doen van een melding, 

ook als de melding uiteindelijk ongegrond blijkt. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan. 

(2) Elke medewerker kan naar aanleiding van een op grond van deze gedragscode of bijbeho-

rend beleid ten aanzien van hem/haar genomen beslissing een klacht of bezwaar indienen. 
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→ In de informatie over SpeakUp vind je meer over het (al dan niet anoniem) doen van 

meldingen en over de bescherming die je geniet als je te goeder trouw een melding 

doet. 

→ Meer informatie over het indienen van een klacht of het aantekenen van bezwaar kun 

je vinden in onze Klacht- en bezwaarprocedure (NL) / Arbeidsreglement (BE).  
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Annex A: De tien universele principes van het Global Com-
pact van de Verenigde Naties 

 

Mensenrechten Bedrijven wordt 

gevraagd: 
1. de internationaal aanvaarde mensenrechten 

te steunen en te respecteren; 
2. zich er steeds van te vergewissen dat ze niet 

medeplichtig zijn aan schending van men-
senrechten. 

Arbeid Bedrijven wordt 

gevraagd zich in te 

spannen voor: 

3. de vrijheid van vakvereniging en de effectie-
ve erkenning van het recht op collectieve 
onderhandelingen; 

4. de uitbanning van iedere vorm van verplichte 
en gedwongen arbeid; 

5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
6. de uitbanning van discriminatie in arbeid en 

beroep. 

Milieu Bedrijven wordt 

gevraagd: 
7. voorzorg te betrachten bij hun benadering 

van milieu-uitdagingen; 
8. initiatieven te ondernemen om meer verant-

woordelijkheid voor het milieu te bevorderen; 
9. de ontwikkeling en de verspreiding van mili-

euvriendelijke technologieën te stimuleren. 

Anti-corruptie Bedrijven moeten: 10. elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief 
afpersing en omkoping. 
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