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Integriteitsverklaring 
Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven 

doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als onze medewerkers onberispelijk gedrag en 

goede wil tonen. Daarmee dragen zij ertoe bij dat Redevco een werkgever blijft waarvoor medewerkers 

graag werken. Ik vraag u dan ook allemaal om u er persoonlijk voor in te zetten dat u de juiste 

beslissingen neemt en de juiste dingen doet. Elke dag. Overal. 

Om onze normen op dit gebied uit te dragen en te communiceren en om u te helpen deze hoog te 

houden, hebben we het Integriteitsbeleid  Redevco  ontwikkeld. Dit beleid bestaat uit: 

I onze Bedrijfsprincipes; 

II onze Integriteitscode;  

III de bijlagen. 

De bedrijfsprincipes van Redevco en de bijbehorende integriteitscode zetten onze commitment op 

duidelijke en praktische wijze uiteen. Ze zijn beide opgesteld na overleg met het management en de 

medewerkers in al onze kantoren en zijn van toepassing op alle medewerkers wereldwijd. In de bijlagen 

(Veel gestelde vragen, Omgaan met dilemma’s, Het beleid van Redevco ten aanzien van klokkenluiders) 

vindt u verdere nuttige informatie die u in uw dagelijkse werk kunt gebruiken. 

Wij vertrouwen erop en verwachten van onze medewerkers – ongeacht de aard van hun dienstverband – 

dat zij onze integriteitsnormen onderschrijven en eraan bijdragen, en dat zij zich onder alle 

omstandigheden aan het integriteitsbeleid houden. Schendingen van het beleid worden zeer ernstig 

opgevat, en kunnen zowel voor individuele medewerkers als voor Redevco ernstige consequenties 

hebben. Als u niet zeker weet hoe u een bepaalde richtlijn moet interpreteren of hoe u in een bepaalde 

situatie moet handelen, neem dan contact op met uw direct leidinggevende, diens leidinggevende, de 

Redevco compliance officer of de HRdirecteur. 

Graag wil ik benadrukken dat de Board er sterk aan hecht om samen met u een cultuur te scheppen van 

integriteit, respect en compliance. We zijn ervan overtuigd dat wij door het naleven van onze 

bedrijfsprincipes zullen bijdragen aan een succesvolle bedrijfsvoering en ervoor kunnen zorgen dat 

Redevco voor ons allen een bedrijf blijft waarvoor wij graag werken. 

 

  

Andrew Vaughan 

CEO Redevco



Redevco Integriteitsbeleid | 3

Redevco Bedrijfsprincipes 

� Ons bedrijfsmodel gaat uit van waarde creatie op de lange termijn voor onze aandeelhouders, 

zakenpartners en de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Wij hanteren de hoogste 

integriteitsnormen en verwachten van onze zakenpartners dezelfde standaarden van eerlijkheid 

en vertrouwen. Integriteit staat centraal bij ons zakelijk handelen, zowel intern als extern.  

� Bij al haar zakelijke activiteiten handelt Redevco naar de letter en de geest van de plaatselijke en 

internationale wet en regelgeving. In gevallen waarin die wetgeving strenger is dan ons 

integriteitsbeleid, prevaleert die wetgeving. Daar waar de plaatselijke en internationale 

wetgeving minder streng is, hanteert Redevco haar eigen richtlijnen als minimumnorm. 

� We onderschrijven het UN Global Compact. Daarmee moedigen wij onze stakeholders aan om 

universeel geaccepteerde mensenrechten, arbeidswetten en het milieu in al zijn facetten te 

respecteren. Wij streven ernaar om verantwoord te handelen in de global neighbourhood en om 

bij te dragen aan het bestuur ervan. Wij tolereren geen corruptie.  

� Op basis van bovenstaande principes heeft Redevco een integriteitscode opgesteld die 

betrekking heeft op de belangrijkste stakeholders van ons bedrijf, namelijk: 

� Onze medewerkers; 

� Onze zakenpartners, met inbegrip van de autoriteiten; 

� Ons milieu en de maatschappij. 
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Redevco Integriteitscode 

Medewerkers 

Arbeidsomstandigheden 

Wij streven ernaar om onze medewerkers concurrerend te belonen voor hun functioneren en om 

gezonde, veilige en motiverende arbeidsomstandigheden te bieden, waarin mensen het beste uit 

zichzelf kunnen halen en in goede harmonie met elkaar kunnen werken. 

Gelijke behandeling 

Bij het werven, aannemen, ontwikkelen, bevorderen en belonen van medewerkers biedt Redevco gelijke 

kansen voor allen zonder te discrimineren op grond van ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke 

overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, leeftijd, invaliditeit, seksuele geaardheid, of welke 

andere reden dan ook. Het recht op gelijkheid zonder discriminatie betekent echter niet dat verschillen in 

de manier waarop mensen worden behandeld altijd discriminerend zijn. Differentiatie is geoorloofd mits 

deze gebaseerd is op redelijke en objectieve criteria. 

Intimidatie 

Redevco biedt een veilige werkplek en tolereert in geen enkel geval gedrag, verbaal of fysiek, dat op 

onredelijke wijze het werk verstoort of voor medewerkers een intimiderende, vijandige of 

aanstootgevende werkomgeving creëert. Intimidatie kan vele vormen aannemen, zoals het beledigen 

van mensen of (seksuele) intimidatie. 

Financiële administratie 

De ondernemingen van Redevco houden een nauwkeurige (financiële) administratie bij van al hun 

activiteiten. Er zal geen enkele rekening, fonds of vermogensbestanddeel onvermeld blijven of niet 

worden vastgelegd. Het beleid van Redevco eist dat medewerkers de financiële administratie van alle 

activiteiten zorgvuldig voeren. Onder geen voorwaarde wordt door Redevco een schaduwboekhouding 

bijgehouden. 

Belangenverstrengeling 

Onze medewerkers mogen de belangen van Redevco onder geen enkele voorwaarde in gevaar brengen. 

Alle medewerkers dienen zich bewust te zijn van een mogelijke verstrengeling van de belangen van 

Redevco, hun privébelangen en die van derden. 

Belangenverstrengeling kan ontstaan als u een belang heeft in, of persoonlijk voordeel behaalt uit zaken 

waarbij Redevco betrokken is. Een persoonlijk belang heeft niet alleen betrekking op uw eigen belangen, 

maar ook op die van uw familie en vrienden. Transparantie is van het allergrootste belang. U dient dan 
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ook elk geval van (mogelijke) belangenverstrengeling te melden aan uw leidinggevende en/of aan de 

compliance officer. 

Het is niet toegestaan om voorkennis die tijdens uw werkzaamheden dan wel op enig andere wijze is 

verkregen, te gebruiken om persoonlijk voordeel te behalen door het doen van privébeleggingen. U dient 

de compliance officer schriftelijk te raadplegen: 

� alvorens u belegt in vastgoed, vastgoedbedrijven, vastgoedfondsen (ongeacht hun rechtsvorm) en 

vastgoed gerelateerde dienstverleners zoals makelaars en taxateurs. Deze bepaling geldt voor 

winkelobjecten, kantoren en logistieke objecten. Zij geldt ook voor (vakantie)huizen die 

rechtstreeks afkomstig zijn uit een portefeuille van onze zakenpartners of uit fondsen die 

grotendeels in de woningmarkt beleggen; 

� alvorens een belang van meer dan 5% in één enkele onderneming van welke aard dan ook te 

nemen.  

Indien u bij uw beleggingen gebruik maakt van de diensten van derden, geldt het volgende. Als de derde 

u uitsluitend adviseert en de uiteindelijke beleggingsbeslissing door u wordt genomen, blijft het 

hierboven bepaalde volledig van kracht. Indien u een vermogensbeheerovereenkomst heeft getekend 

waarbij uw vermogensbeheerder zelfstandig en zonder bemoeienis van uw kant beleggingsbeslissingen 

neemt, dan is het hierboven bepaalde niet van toepassing. 

De relevante correspondentie met de compliance officer over het bovenstaande wordt in uw persoonlijk 

dossier opgenomen. 

Nevenfuncties 

Redevco staat er over het algemeen voor open dat haar medewerkers een bredere maatschappelijke rol 

vervullen door het uitoefenen van bestuurs en adviesfuncties en door commissariaten bij bedrijven of 

organisaties. Dit komt de gemeenschap ten goede en versterkt het netwerk en de professionele 

vaardigheden van de betrokkene.  

Als deze nevenfuncties met zich meebrengen dat werkzaamheden tijdens Redevcokantooruren 

plaatsvinden, dient vooraf toestemming van het senior management te worden verkregen. In geval van 

senior management is toestemming van de Board van Redevco vereist. 

Als de activiteiten verband houden met, of ten goede komen aan de COFRA Group, wordt doorgaans 

toestemming verleend voor een beperkt aantal nevenfuncties. Eventuele vergoedingen zijn voor 

Redevco. In alle andere gevallen bespreekt Redevco met de betrokken medewerkers of de aard en 

intensiteit van de werkzaamheden in redelijkheid kunnen worden gecombineerd met hun dienstverband 

bij Redevco. Is dit het geval, dan is het aan de medewerker om te besluiten wat hij/zij doet met een 

eventuele vergoeding voor deze nevenactiviteiten. 
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Maatschappelijke deelname en sociale media 

We vertrouwen erop en gaan ervan uit dat onze medewerkers bij het gebruik van email en sociale media 

en in hun contacten met externe stakeholders de belangen van de onderneming en haar medewerkers 

zullen behartigen en hun eigen professionele reputatie zullen beschermen. 

Vertrouwelijkheid van gegevens 

Alle persoonlijke informatie over medewerkers, zakenpartners en aandeelhouders van Redevco wordt 

strikt vertrouwelijk behandeld. Medewerkers zullen niet proberen toegang te krijgen tot deze informatie 

of deze te gebruiken anders dan waar strikt noodzakelijk voor de goede uitoefening van hun taken, met 

inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. 

Voor alle andere richtlijnen en regelgeving die betrekking hebben op onze medewerkers, worden zij 

verwezen naar hun eigen HRmap of HRhandleiding. 

Zakenpartners (waaronder de autoriteiten) 

Contracteren 

Redevco zorgt ervoor dat de procedure voor het contracteren van leveranciers en aannemers open, 

eerlijk en transparant is. Aannemers worden geselecteerd op grond van een evaluatie van hun 

professionele capaciteiten (waaronder aanbesteding) en niet op persoonlijke aanbeveling. 

Samenwerkingsverbanden 

Redevco zal haar invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat haar joint venturepartners voldoen aan de 

hoogste integriteitsnormen. Bij joint ventures waarin Redevco een controlerend belang heeft, verwacht 

zij als vanzelfsprekend dat haar partners de integriteitscode van Redevco naleven. 

Goed werkgeverschap 

Wij verwachten van onze zakenpartners dat ze in de manier waarop ze met hun medewerkers omgaan te 

allen tijde de internationale en plaatselijke wet en regelgeving naleven, in het bijzonder de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de Verklaring betreffende de 

fundamentele principes en rechten op het werk van de ILO. Redevco heeft een sterke voorkeur voor 

zakenpartners die er duidelijk naar streven om de wet en regelgeving stipt na te leven en die handelen in 

overeenstemming met de (geest van de) richtlijnen die in ons integriteitsbeleid zijn uiteengezet. 

Corruptie 

Redevco zal zich niet inlaten met corruptie, noch zal enige medewerker, vertegenwoordiger of 

tussenpersoon van Redevco opzettelijk, hetzij direct hetzij indirect, aan een overheidsfunctionaris een 

onrechtmatige betaling of oneigenlijk voordeel aanbieden, beloven of doen. Wij zullen geen oneigenlijk 

voordeel behalen uit onze contacten met overheidsfunctionarissen of trachten deze op ongepaste wijze 

te beïnvloeden bij de uitoefening van hun officiële werkzaamheden. 
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Redevco verwacht van overheidsfunctionarissen dat zij noch direct noch indirect aan enige medewerker, 

vertegenwoordiger of tussenpersoon van Redevco betalingen aanbieden, beloven of doen. 

Redevco verwacht dat betalingen die aan enige functionaris worden gedaan niet meer zijn dan een 

gepaste vergoeding voor door de functionaris geleverde legitieme diensten en dat geen enkel deel van 

een dergelijke betaling door de functionaris zal worden doorgesluisd als onrechtmatige betaling.  

Het is belangrijk dat alle medewerkers van Redevco de verschillende elementen van het misdrijf 

corruptie begrijpen:  

� enige medewerker, vertegenwoordiger of tussenpersoon  

 Dit heeft betrekking op zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon. 

 Er is geen specifieke overeenkomst vereist tussen de rechtspersoon en de natuurlijk persoon die 

de steekpenningen geeft of belooft.  

 

� opzettelijk 

 Indien een aanbod, betaling, geschenk of belofte van enig te behalen voordeel wordt gedaan of 

gegeven met het oog op het sluiten/binnenhalen van een specifieke transactie, overeenkomst of 

opdracht dan wel op het behalen van enig ander zakelijk voordeel, wordt een poging tot 

omkoping bewezen geacht. 

 

� hetzij direct hetzij indirect 

 ‘Direct’ heeft betrekking op corruptie gepleegd door een persoon die onder de bevoegdheid van 

Redevco handelt in zijn hoedanigheid van medewerker, vertegenwoordiger of tussenpersoon. 

‘Indirect’ heeft betrekking op overige tussenpersonen. 

 

� een ongeoorloofde betaling of oneigenlijk voordeel aanbieden, beloven of doen  

 Alleen al het aanbieden van een geschenk, dienst of andere gunst is niet toegestaan, ongeacht of 

het geschenk, de dienst of andere gunst daadwerkelijk wordt geleverd.  

 

� aan een overheidsfunctionaris 

  

 Hieronder vallen medewerkers van overheden, intergouvernementele organisaties en 

staatsondernemingen. 

 Hieronder vallen ook personen die voor of namens een overheid optreden maar niet in 

overheidsdienst zijn. Zo kan bijvoorbeeld een architect worden ingehuurd om een 

overheidsgebouw te ontwerpen en om de infrastructuur van het gebouw, waaronder het 

telecommunicatiesysteem, te coördineren. Wanneer de architect wordt betaald om Redevco de 

opdracht te geven voor het installeren van het telecommunicatiesysteem is er sprake van 

corruptie. 

 Hieronder wordt ook verstaan kandidaten voor een openbaar ambt. 
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Omkoping 

Redevco verbiedt het aannemen van steekpenningen en staat niet toe dat enige medewerker, 

vertegenwoordiger of tussenpersoon van Redevco, opzettelijk, hetzij direct hetzij indirect, een 

medewerker of vertegenwoordiger van een aannemer, leverancier, concurrent of enig andere 

zakenpartner steekpenningen aanbiedt, belooft of geeft of enig ander oneigenlijk voordeel biedt om een 

opdracht binnen te halen of te behouden dan wel om een ander oneigenlijk voordeel te behalen. 

Redevco verwacht van haar leveranciers, aannemers en concurrenten dat zij geen steekpenningen zullen 

aanbieden, beloven of betalen, noch direct noch indirect, aan een medewerker, vertegenwoordiger of 

tussenpersoon van Redevco. 

Redevco verwacht dat betalingen aan tussenpersonen niet meer zijn dan een gepaste vergoeding voor 

door de tussenpersoon geleverde legitieme diensten en dat geen enkel deel van een dergelijke betaling 

door de tussenpersoon zal worden gebruikt om anderen om te kopen. 

Smeergeld 

Het hoort in veel landen bij de normale manier van zakendoen om kleine bedragen te betalen of 

geschenken van geringe waarde te geven aan overheidsfunctionarissen om routinematige handelingen 

of processen te bespoedigen of te vergemakkelijken. Het kan gebeuren dat wij vergunningen sneller 

nodig hebben dan de tijd die er normaal voor staat. Er dient geen enkele vorm van smeergeld te worden 

betaald. Wanneer er echter smeergeld wordt geëist of wanneer u tijdens een reis onder druk wordt gezet 

om te betalen of wanneer uw veiligheid in het geding is, mag u een dergelijke betaling doen mits u 

daarbij bepaalde stappen volgt. Indien u in een dergelijke situatie verzeild raakt, dient u zo snel mogelijk 

contact op te nemen met uw leidinggevende of HRmanager en de betaling op een declaratieformulier 

vermelden. 

Afpersing 

Redevco zal zich niet inlaten met afpersing (“chantage”). Afpersing heeft betrekking op het op oneerlijke 

wijze ontvangen van onrechtmatige betalingen of andere gunsten van Redevco, in het bijzonder door 

bedreiging. 

Alle medewerkers, vertegenwoordigers en tussenpersonen van Redevco die met afpersing te maken 

krijgen, dienen het lokale management hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

Het lokale management maakt melding van de poging tot afpersing bij de compliance officer en bij de 

nationale en andere relevante autoriteiten, die vervolgens de nodige stappen kunnen nemen om de 

afperser te vervolgen.  
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Geschenken, entertainment en onkostenvergoedingen 

Medewerkers van Redevco dienen geen geschenken, beloningen, gunsten of andere voorrechten aan te 

bieden of aan te nemen die de schijn zouden kunnen wekken een ongeoorloofde verplichting te 

scheppen, hun onpartijdigheid te beïnvloeden dan wel van invloed te zijn op een zakelijk besluit.  

Het is voor medewerkers van Redevco wel toegestaan om redelijke uitnodigingen te accepteren, zoals 

een uitnodiging voor een diner, een theatervoorstelling of een sportevenement. Bij het beoordelen van 

wat als redelijk mag worden beschouwd, dient de medewerker niet alleen de waarde van de geschenken 

in aanmerking te nemen, maar ook de regelmaat waarmee en/of de omstandigheden waaronder zij 

worden aangeboden. Bij twijfel dient de medewerker zijn/haar leidinggevende te raadplegen. 

Bij het entertainen van zakenpartners streven wij er altijd naar ons correct te gedragen en respect te 

tonen voor plaatselijke gebruiken. 

Concurrenten 

Redevco concurreert open en eerlijk en handelt in overeenstemming met de van toepassing zijnde 

mededingingswet en regelgeving. 

Milieu en maatschappij 

Goede doelen  

Redevco kan binnen het kader van haar activiteiten als maatschappelijk verantwoord ondernemer lokale 

goede doelen steunen of zaken zoals culturele of sportevenementen sponsoren. Eventuele sponsoring 

dient transparant en goed gedocumenteerd te zijn. Redevco steunt alleen organisaties die een legitiem 

maatschappelijk doel dienen en die zelf voldoen aan de hoogste normen voor financiële verslaglegging 

en verantwoording. 

Politiek 

Als onderneming hanteert Redevco een beleid van strikte politieke neutraliteit. Wij doen geen giften aan 

politieke partijen, organisaties of aan personen die politiek actief zijn en leveren geen enkele financiële 

bijdrage aan kandidaten voor publieke functies, politieke partijen of andere politieke organisaties. 

Milieu  

Redevco is zich bewust van het belang van de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin zij 

actief is. Wij streven ernaar onze planeet in stand te houden door innovatie, het efficiënte gebruik van 

land, water en energie en door het gebruik van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen. Daarnaast 

willen wij het aandeel duurzame energiebronnen in ons totale energieverbruik verhogen en de 

mogelijkheden tot hergebruik onderzoeken. Redevco is van mening dat investeringen in duurzame 

ontwikkeling ook ten goede zullen komen aan het verdere succes van de onderneming. 
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Gevolgen 

Het is van belang hier te benadrukken dat schendingen van de integriteitscode van Redevco met 

betrekking tot een van bovenstaande onderwerpen (corruptie, omkoping, afpersing, geschenken, 

intimidatie, enz.) kunnen leiden tot ernstige schade voor zowel de medewerker persoonlijk als voor 

Redevco. 

Wij doen er alles aan om dergelijke schendingen te voorkomen. Tegen medewerkers die in strijd met 

onze normen handelen, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen. Dit kan variëren van een 

officiële waarschuwing, tot schorsing of ontslag. Het niet naleven van deze richtlijnen kan bovendien 

leiden tot strafrechtelijke vervolging, met als gevolg forse boetes of mogelijk gevangenisstraf. Wees 

vooral open en bespreek eventuele twijfels over hoe u in bepaalde situaties dient te handelen met uw 

leidinggevende. Wilt u eventuele misstanden op de werkplek melden, dan vragen wij u met klem om 

onze klokkenluidersregeling te raadplegen. Deze vindt u in Bijlage III. 
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Akkoordverklaring door medewerkers 

van Redevco  
Ik heb het Integriteitsbeleid van Redevco en de bijlagen gelezen en begrepen en zeg hierbij toe dat ik in 

overeenstemming met, en in de geest van onze principes en richtlijnen zal handelen. 

Als ik op enig moment vragen of problemen heb met betrekking tot ons integriteitsbeleid of enige 

integriteitskwestie die zich daadwerkelijk heeft voorgedaan of mogelijk in de toekomst zal voordoen, zal 

ik mij wenden tot mijn direct leidinggevende, dan wel tot diens leidinggevende, de Redevco compliance 

officer of de HRdirecteur. 

Naam: 

Dochteronderneming: 

Land: 

Handtekening: 

Datum: 
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