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Bij Renault Group worden Ethiek en Compliance op alle niveaus van de onderneming toegepast
op basis van fundamentele waarden als integriteit en respect.

Onze doelstelling "Our spirit of innovation takes mobility further to bring people closer” gaat
samen met "we are caring, believing in responsible progress that respects everyone”. Een
dergelijke doelstelling zou zinloos zijn zonder de plicht om in de dagelijkse bedrijfsvoering een
voorbeeldfunctie te vervullen, ondersteund door specifieke verplichtingen.

Ethiek verwijst precies naar alle geschreven en ongeschreven regels die ons helpen om in een
bepaalde situatie de juiste beslissing te nemen, oordeelkundig en met verantwoordelijkheidszin.

Het betreft alle werknemers van de groep, ongeacht hun hiërarchische positie, hun functie en het
land waar zij werken. En het verbindt het topmanagement dat een voorbeeldfunctie moet
vervullen.

Deze nieuwe Gedragscode is bedoeld als een referentiepunt voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Het moet u begeleiden en helpen om te handelen in overeenstemming met de wetten en
voorschriften die in elk land van kracht zijn, in overeenstemming met de verbintenissen die
Renault is aangegaan op sociaal, maatschappelijk en ecologisch vlak.

Aarzel nooit om in geval van twijfel contact op te nemen met de afdeling Ethiek en Compliance
waar men u met raad en daad zal bijstaan.

Ethiek en Compliance zijn uiteraard een kwestie van naleving van de regelgeving. Maar ze
behelzen veel meer dan dat. Nu de vraag naar zingeving in onze samenlevingen toeneemt, zien
wij in het naleven en bevorderen van Ethiek en Compliance meer dan ooit een belangrijke
stuwende kracht voor de verbetering van de prestaties van de hele Groep, evenals een bron van
aantrekkingskracht.

Ethischer, eerlijker, menselijker, wij zullen individueel en collectief sterker zijn om onze
doelstellingen te bereiken en Renault Group duurzaam te laten groeien.
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01 Ethiek 
bij Renault Group

HET OFFICIËLE BEDRIJFSDOEL VAN 
RENAULT GROUP

Het doel van Renault Group "Our spirit of innovation
takes mobility further to bring people closer" illustreert 
de ambitie van Renault Group op het gebied van 
duurzame en verantwoorde ontwikkeling. 

Dit is de basis van ons strategisch plan en de koers die 
wij hebben gekozen op het gebied van sociale en 
ecologische verantwoordelijkheid. 

Het vormt de inspiratie voor de ethiek van ons bedrijf.

Is er een andere ethiek voor een sector of activiteit? 
Nee. Ethiek is vooral een ingesteldheid die een manier 
van handelen inhoudt die iedereen respecteert en 
gebaseerd is op waarden. 

Door ons doel, onze ethiek en onze strategie op één lijn 
te brengen, kunnen wij goed presteren.

Dankzij een door iedereen gedeelde ethiek handelt 
Renault Group verantwoordelijk, door het garanderen 
van non-discriminatie, billijkheid, diversiteit van 
achtergrond en profielen, hulp aan mensen met een 
handicap, dialoog en een kwaliteitsvol leven op het 
werk.

WAAROM HEBBEN WIJ EEN 
GEDRAGSCODE?

De Gedragscode van Renault Group bevestigt onze 
collectieve verbintenis om waarden uit te dragen die 
gebaseerd zijn op vertrouwen en respect tussen 
werknemers, klanten, leveranciers, partners en 
aandeelhouders. 

Het vereist van ons integriteit en waakzaamheid, 
ongeacht onze rol en verantwoordelijkheden. Zo helpt 
het ons om ons af te vragen welke houding we moeten 
aannemen in de moeilijke situaties waarmee we soms 
geconfronteerd worden. 

De Gedragscode helpt ons om in alle omstandigheden 
de juiste beslissing te nemen.

OP WIE IS DE GEDRAGSCODE VAN 
TOEPASSING? 

De Gedragscode is een referentie die geldt voor ieder 
van ons: managers, werknemers, stagiairs, 
uitzendkrachten van Renault Group en de 
dochterondernemingen in de hele wereld.

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met 
Renault Group werkt, kan deze code raadplegen en 
ernaar verwijzen.
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01 Ethiek bij Renault Group

HOE MOETEN WE DE GEDRAGSCODE 
GEBRUIKEN?

Renault Group vraagt ieder van ons om deze 
Gedragscode te lezen, ernaar te verwijzen en de inhoud 
ervan te delen. 

De Gedragscode beschrijft principes die onderscheid 
maken tussen wat aanvaardbaar is en wat niet, en 
verplicht ons om gedrag of verzoeken die niet in 
overeenstemming zijn met deze Code te melden. 

De naleving van deze waarden draagt bij aan het 
imago, de aantrekkelijkheid en de prestaties van 
Renault Group.

Elke manager moet een voorbeeldfunctie vervullen en 
zijn team aanmoedigen om ethisch en verantwoordelijk 
te handelen.

De Gedragscode wordt gecompleteerd en geïllustreerd 
door een aantal documenten zoals de Anticorruptie 
Gedragscode en specifieke ethische codes bedoeld 
voor bepaalde beroepen, functies en activiteiten.

Renault Group moedigt al zijn werknemers aan om 
hun mening te uiten en te verdedigen door middel 
van dialoog.  

Hebt u zorgen of vragen, dan kunt u die dus op 
legitieme wijze kenbaar maken aan uw manager(s) 
die garant staat (staan) voor de naleving van de 
Gedragscode.  

Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons 
om gedrag of verzoeken te melden, met 
inachtneming van de Gedragscode, de wet en de 
regelgeving.

Wanneer u meent geconfronteerd te worden met een 
situatie die niet in overeenstemming is met de ethische 
principes van Renault Group, moet u zich de volgende 
vragen stellen:

► Is het integer?

► Is het eerlijk?

► Beantwoordt het aan de principes van de 
Gedragscode?

► Wat zouden mijn collega's denken? Mijn familie?

► Wat als dit werd opgepikt door de media en sociale 
netwerken?

Als het antwoord op een van de bovenstaande vragen 
negatief of onduidelijk is, moet u te rade gaan bij uw 
manager(s) of de verantwoordelijke of het 
aanspreekpunt voor ethiek en compliance van uw 
domein of bij de afdeling Ethiek en Compliance via 
contact-ethique-compliance@renault.com. 

De situatie waarmee u wordt geconfronteerd, kan ook 
rechtvaardigen dat u dit in alle vertrouwelijkheid meldt 
via de applicatie Whistblowing Alert: WhistleB.
Zie Whistleblowing Alert in hoofdstuk 5 van deze 
Gedragscode / rubriek “Handige links".
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02 Onze ethiek
als werkgever

GEZONDHEID, HYGIËNE EN VEILIGHEID 
OP HET WERK

Renault Group bevestigt zijn commitment om de nodige 
preventieve maatregelen te nemen op het gebied van 
gezondheid, hygiëne, veiligheid en verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van zijn werknemers door:

► Bevordering van de fysieke en mentale gezondheid 
en het welzijn op het werk.

► Het bieden van een gezonde en veilige 
werkomgeving.

► Het proactief toepassen van het principe van 
permanente verbetering, met de nadruk op het 
voorkomen van de risico's van arbeidsongevallen en 
beroepsziekten.

► Het elimineren van de gevaarlijkste 
processen/materialen/stoffen. 

► Het bevorderen van nieuwe werkmethoden door 
waar mogelijk gebruik te maken van telewerken.
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DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Respect voor mensen is een kernwaarde van Renault 
Group. Het maakt het met name mogelijk om de 
waardigheid van mensen, non-discriminatie, diversiteit, 
vertrouwen en levenskwaliteit op het werk te 
garanderen.

Renault Group zet zich in om elke vorm van 
discriminatie te voorkomen en om diversiteit en inclusie 
bij alle werknemers te bevorderen. 

Als zodanig verbindt ieder van ons zich er in het 
bijzonder toe:

► Om diversiteit te bevorderen bij de aanwerving en 
selectie van toekomstige werknemers.

► Om inclusie te bevorderen bij elke stap in het 
professionele leven.

► Om iedereen met waardigheid te behandelen, 
zonder favoritisme en met respect voor het 
privéleven.

Om elke vorm van discriminatie te bestrijden, zet 
Renault Group zich in om de scholing en bewustwording 
van de werknemers te bevorderen en de communicatie 
te verbeteren, zowel over de klokkenluidersregeling (zie 
hoofdstuk 5) als over discriminerende gedragingen en 
maatregelen. 

Bovendien heeft Renault Group in het kader van zijn 
NUL-discriminatiebeleid op al zijn vestigingen 
contactpunten voor NUL discriminatie ingevoerd.

BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN 
PESTEN

Om alle vormen van pesten op het werk, inclusief 
psychologische en seksuele intimidatie, te bestrijden, 
verbindt Renault Group zich ertoe om de waardigheid, 
het respect en de fysieke en psychologische integriteit 
van al zijn werknemers te beschermen en te 
garanderen.

Daarom zijn alle feiten, opmerkingen, gedragingen of 
druk die tot doel of als gevolg hebben dat de 
arbeidsomstandigheden verslechteren en de 
lichamelijke of geestelijke gezondheid van een 
werknemer achteruit gaan, formeel verboden. 

Renault Group herinnert eraan dat alle vormen van 
pesterijen strafrechtelijk en civielrechtelijk laakbaar zijn.

POLITIEKE EN RELIGIEUZE NEUTRALITEIT

Werknemers kunnen politieke en/of religieuze 
activiteiten ontplooien, maar zij verbinden zich ertoe om 
ze niet binnen Renault Group uit te oefenen. Deze 
activiteiten worden uitsluitend strikt persoonlijk 
uitgeoefend, in toepassing van de wet- en regelgeving 
inzake de uitoefening van politieke rechten, buiten de 
werkuren, zonder vermelding van het feit dat ze deel 
uitmaken van Renault Group. 

Geen enkele vorm van politieke of religieuze 
bekeringsijver is toegestaan bij Renault Group.

Renault Group financiert ook geen politieke partijen of 
religieuze instellingen.

BEZOLDIGDE ACTIVITEIT BUITEN 
RENAULT GROUP

Elke bezoldigde activiteit ten gunste van een entiteit 
buiten Renault Group kan niet worden aanvaard indien 
deze in strijd is met de belangen van laatstgenoemde. 
Om moeilijkheden te voorkomen moet elke werknemer 
van de groep die voltijds in dienst is en een 
beroepsactiviteit buiten de onderneming wil 
uitoefenen, eerst het akkoord vragen van zijn 
manager(s) en de personeelsdienst.

NUL discriminatie

Renault Group besteedt bijzondere aandacht aan het 
principe van non-discriminatie. Discriminatie is de 
ongunstige behandeling van een persoon of een groep 
personen op basis van criteria die geen verband 
houden met de beroepsbekwaamheid.

Discriminatiegronden kunnen zijn: geslacht, leeftijd, ras, 
etnische, nationale, sociale en culturele afkomst, 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit, handicap, fysiek 
voorkomen of gezondheidsproblemen, politieke of 
religieuze opvattingen, vakbondsactiviteiten. ...

Discriminatie kan leiden tot opmerkingen, beslissingen 
of gedragingen die de waardigheid en gelijkheid 
aantasten of leiden tot intimidatie of het uitoefenen 
van ernstige druk. Het kan zich uiten in meer of minder 
zichtbare vormen, op elk moment van het beroepsleven.

Anderzijds zijn ook het aanzetten tot discriminatie en de 
instructie om te discrimineren vormen van 
discriminatie.

Het NUL-discriminatiebeleid van Renault Group 
veroordeelt ten strengste elke vorm van discriminatie, 
op elk moment van het beroepsleven. 

Renault Group vraagt ieder van ons om:

► Geen enkele vorm van discriminatie toe te passen, in 
het bijzonder gedrag dat kan leiden tot uitsluiting 
van een aanwervingsprocedure of een aanstelling, 
toegang tot een stage of opleiding of ongelijkheid in 
het loopbaanbeheer van werknemers (loon, 
bevordering, overplaatsing enz.).

02 Onze ethiek als werkgever



GEDRAGSCODE –RENAULT GROUP 12INHOUDSOPGAVEINTERNAL – I

Confidential C

GEDRAGSCODE - RENAULT GROUP

Onze ethiek 
als bedrijf03



GEDRAGSCODE –RENAULT GROUP 13INHOUDSOPGAVEINTERNAL – I

Confidential C

03 Onze ethiek
als bedrijf

BEDRIJFSETHIEK EN BESTRIJDING VAN 
CORRUPTIE

Ethiek vormt het fundament van onze activiteiten. Het is 
hoe wij omgaan met onze relaties met onze 
leveranciers, dienstverleners, klanten, aandeelhouders, 
overheden en niet-gouvernementele organisaties, hoe 
wij hen beschermen en respecteren. 

Met dit voor ogen zet Renault Group zich in:

► Om ethische waarden dagelijks te verankeren in al 
zijn activiteiten. 

► Om ethische inbreuken en inbreuken op de 
eerbaarheid te voorkomen en op te sporen.

Met betrekking tot de bestrijding van corruptie en 
beïnvloeding verbindt elke werknemer zich ertoe:

► Om te voldoen aan de Franse wet, gekend als 'Sapin
II', inzake transparantie, corruptiebestrijding en de 
modernisering van het economische leven, evenals 
aan andere toepasselijke anti-corruptiewetten en -
regelgevingen.

► Om de gedragscode voor corruptiebestrijding van 
Renault Group na te leven (online op de intranetsite 
Ethiek en Compliance of op de website renault.com), 
waarin de verschillende vormen van corruptie, 
waarschuwingssignalen en risicovolle situaties 
(belangenconflicten, geschenken en uitnodigingen, 
betaling van facilitering, autoleningen, enz.).
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03 Onze ethiek als bedrijf

RELATIES MET KLANTEN

Het vertrouwen van de klant in onze activiteiten en 
producten is cruciaal voor Renault Group. Het draagt bij 
tot de duurzaamheid van de groep.

Met dit voor ogen zet Renault Group zich in: 

► Om te voldoen aan de huidige wetgeving inzake 
consumentenbescherming.

► Om te voldoen aan de regels, processen en 
technische en ecologische vereisten die van 
toepassing zijn op de geleverde producten en 
diensten. 

► Om een prioriteit te maken van de veiligheid van elke 
klant.

► Om klanten alleen geverifieerde informatie te 
verstrekken over het aanbod en de kenmerken van 
de aangeboden producten en diensten.

RELATIES MET LEVERANCIERS

Het onderhouden van eerlijke en loyale relaties vormt 
een garantie voor het vertrouwen tussen Renault Group 
en zijn leveranciers. Binnen Renault Group wordt een 
verantwoord aankoopbeleid gevoerd. Dit impliceert de 
inachtneming van sociale en ecologische vereisten bij 
de keuze van leveranciers.

Daartoe heeft Renault Group de volgende stappen 
ondernomen: 

► Een vertrouwensrelatie opbouwen met zakelijke 
partners, op basis van respect en transparantie.

► Leveranciers eerlijk behandelen door 
aanbestedingsprocedures na te leven en zich te 
baseren op documenten waarin de beginselen van 
verantwoorde contractuele relaties zijn vastgelegd 
(verwachtingen inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen op het gebied van 
veiligheid, kwaliteit, mensen- en arbeidsrechten, 
milieu, compliance enz.).

► De identificatie en preventie van MVO-risico's 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in de 
bevoorradingsketen versterken door de situatie van 
leveranciers regelmatig te evalueren.

► Ervoor zorgen dat de leveranciers van Renault Group 
zich ertoe verbinden om de fundamentele sociale 
rechten die in de wereldwijde kaderovereenkomst 
inzake sociale, maatschappelijke en ecologische 
verantwoordelijkheid worden genoemd, in hun eigen 
bedrijven toe te passen.

► Ervoor zorgen dat de leveranciers zich ertoe 
verbinden om de richtlijnen van Renault Group 
inzake de sociale en ecologische 
verantwoordelijkheid van leveranciers na te leven.

RELATIES MET AANDEELHOUDERS

Overeenkomstig de beursvoorschriften is Renault 
Group verplicht zijn aandeelhouders eerlijke, 
nauwkeurige en precieze informatie te verstrekken, 
ongeacht of deze informatie van boekhoudkundige, 
operationele, financiële of niet-financiële aard is.

De Algemene Directie en de Raad van Bestuur zien toe 
op de kwaliteit en de juistheid van de informatie die 
wordt meegedeeld aan de markt.

Elke werknemer van Renault Group staat in voor de 
juistheid en nauwkeurigheid van de informatie die hij 
doorgeeft, en moet zich verantwoordelijk voelen voor de 
informatie die hij extern communiceert.

Bovendien zijn de managers en werknemers van 
Renault Group verplicht tot geheimhouding van de 
informatie waarvan zij kennis hebben gekregen uit 
hoofde van hun functie en die niet openbaar is. 
Sommige van deze zeer gevoelige vertrouwelijke 
informatie kan leiden tot het openen van 
vertrouwelijkheidslijsten of lijsten van insiders wanneer 
dergelijke informatie als 'intern' wordt bestempeld.

Elke werknemer moet de regels van de specifieke 
Gedragscode voor de Beurs van Renault Group lezen, 
die kan worden geraadpleegd op de intranetsite Ethiek 
en Compliance / rubriek 'Ethische normen', en zich 
houden aan de verplichtingen inzake absolute 
vertrouwelijkheid en beperkingen van handel in 
Renault-aandelen die voor hem bindend zijn in geval 
van kennisgeving van opname op een specifieke lijst.
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VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Controle van informatie

Ethiek is ook de toepassing van goed gedrag voor elke 
werknemer en de naleving van de interne regels van het 
bedrijf. In het bijzonder:

► Het beleid inzake informatiebeheer, waarin wordt 
uitgelegd hoe de door de eigenaar geïdentificeerde 
informatie (materiële informatie zoals onderdelen of 
prototypes, of immateriële informatie, d.w.z. alle 
documenten en gegevens van het bedrijf) wordt 
beschermd met betrekking tot de gelopen risico's, 
zoals risico's van openbaarmaking.

► De bescherming van de persoonsgegevens.

► De code voor het gebruik van de IT-middelen en de 
digitale hulpmiddelen van Renault, waarin wordt 
uitgelegd hoe de IT-middelen van Renault Group 
moeten worden gebruikt en waarin de 
gebruiksregels en de rechten en plichten van het 
bedrijf en de gebruikers (werknemers, stagiairs, 
leerlingen, dienstverleners, enz.) zijn vastgelegd.

Alle houders van dergelijke informatie moeten er 
derhalve voor zorgen:

► Dat die informatie volgens de vastgestelde regels 
wordt beschermd.

► Dat de informatie niet wordt meegedeeld aan 
personen of entiteiten die niet gerechtigd zijn om er 
kennis van te nemen, noch binnen noch buiten het 
bedrijf.

► Dat geen informatie wordt vervalst of gewijzigd om 
schade te berokkenen of om onethische of illegale 
handelingen te verbergen.

Dit geldt ook voor mensen met een tijdelijk contract, 
stagiaires en mensen in opleiding, en voor ieder 
persoon die in opdracht van Renault werkt.

Verder is het gebruik voor persoonlijke doeleinden van 
voorkennis van boekhoudkundige of financiële aard 
betreffende de groep onethisch en vormt het handel 
met voorkennis. 

ERFGOED EN IMAGO VAN RENAULT 
GROUP

De bescherming en het behoud van de materiële activa 
(gebouwen, bedrijfsvoertuigen, meubilair, enz.) en 
immateriële activa (octrooien, digitale gegevens) van 
Renault Group is een garantie voor zijn welvaart. De 
werknemers hebben de plicht hieraan bij te dragen 
door te zorgen voor bescherming tegen laster, 
beschadiging, diefstal, verduistering en elke andere 
actie, ook via sociale netwerken, die schadelijk kunnen 
zijn voor het bedrijf. 

Werknemers mogen dit erfgoed niet voor persoonlijke 
doeleinden gebruiken.

Ten slotte moet elke werknemer elke actie of 
opmerking die de reputatie van Renault Group zou 
kunnen schaden, melden aan zijn hiërarchie.

Bescherming van persoonsgegevens

Renault Group verbindt zich ertoe:

► Om de vertrouwelijkheid te respecteren door met 
name persoonsgegevens te beschermen. Dit 
versterkt het vertrouwen met werknemers, klanten, 
leveranciers en aandeelhouders.

► Om de wet- en regelgeving inzake de bescherming 
van persoonsgegevens van klanten en/of 
prospecten na te leven en ervoor te zorgen dat ze 
veilig en in overeenstemming met de regelgeving 
worden verwerkt.

► Om een organisatie op te richten met processen en 
instrumenten om de persoonsgegevens van zijn 
werknemers en klanten/gebruikers, aandeelhouders 
en leveranciers te beschermen.

► Om alle werknemers bewust te maken van de 
bescherming van persoonsgegevens.
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04 Onze ethiek
als 'corporate citizen'

MENSENRECHTEN

In 2004 publiceerde Renault Group een 'verklaring van 
fundamentele sociale rechten'. Sindsdien hebben twee 
wereldwijde kaderovereenkomsten in 2013 en 2019 deze 
verbintenissen versterkt, met name wat betreft: 

► De daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid 
voor minderjarigen onder de wettelijke 
minimumleeftijd in elk land of elke regio in ieder 
geval voor alle minderjarigen jonger dan 15 jaar.

► De afschaffing van alle vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid.

► Het voorkomen van discriminatie en de uitbanning 
van discriminatie bij tewerkstelling en arbeid.

► Een verbod op het uiten van geweld op het werk, alle 
vormen van pesterijen en in het bijzonder seksuele 
en psychologische intimidatie of discriminatie van 
werknemers.

► Vrijheid van vereniging en bescherming van het 
recht om zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen, evenals van 
werknemersvertegenwoordigers, om elke vorm van 
discriminatie op grond van vakbondsbetrokkenheid 
te voorkomen.

► Gelijk loon voor gelijkwaardig werk.

► Respect voor werktijden, het recht op betaald verlof, 
het recht om offline te zijn. 

Renault Group maakt deze verbintenissen ook tot een 
criterium voor de selectie van zijn leveranciers en eist 
van hen een schriftelijke verbintenis om deze 
verplichtingen na te leven. Daarom behoudt de groep 
zich het recht voor om zijn leveranciers te vragen de 
naleving van deze verbintenissen te laten evalueren 
door een derde partij, d.w.z. een gecertificeerde en 
internationaal erkende organisatie.

Ten slotte zet Renault Group zich in voor het 
respecteren van de fundamentele rechten van 
inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, zoals 
gedefinieerd in de Verklaring van de Verenigde Naties 
van 2007 over de rechten van inheemse volkeren.

STICHTING

De Renault Group Foundation, opgericht in 2001, sluit 
aan bij het doel van de onderneming: de stichting zet 
zich actief in voor solidariteit en integratie door 
werkgelegenheid voor de meest behoeftigen. Zij werkt 
samen met de 6 lokale stichtingen (Argentinië, Brazilië, 
Colombia, Marokko, Spanje en Roemenië) die 
sponsoracties in de hele wereld ondersteunen. 

De projecten van de Renault Group Foundation hebben 
tot doel:

► Om gelijke kansen te herstellen.

► Om kwetsbare personen te adviseren en te 
ondersteunen bij hun inspanningen om toegang te 
krijgen tot of terug te keren naar de arbeidsmarkt. 

Daarnaast biedt de Renault Group Foundation de 
werknemers van Renault Group die dat wensen, de 
mogelijkheid om betrokken te raken bij de Foundation 
door bijdragen te leveren aan organisaties, bijvoorbeeld 
door:

► Lonen af te ronden, mogelijk voor alle werknemers in 
Frankrijk.

► Vrijwillige donaties die elke maand rechtstreeks op 
hun loonbrief worden ingehouden ten gunste van 
organisaties (het bedrag van hun donaties wordt 
voor 100% verdubbeld door de Foundation).

► Vrijwilligerswerk, solidariteitsteambuilding en 
mentorschap.
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04 Onze ethiek als 'corporate citizen'

MILIEU

De vermindering van de ecologische voetafdruk in de 
hele waardeketen, door middel van innovatieve 
oplossingen en mobiliteit, maakt deel uit van het 
milieubeleid van Renault Group. Dit maakt deel uit van 
het strategisch plan 'Renaulution', dat in januari 2021 
werd gelanceerd.

De vermindering van de negatieve impact van de 
activiteiten van Renault Group op het milieu is dus 
fundamenteel.

Daartoe zet Renault Group zich in:

► Voor opleiding van de betrokken werknemers in de 
fabriek en in engineering, van wie de functie verband 
houdt met het milieu. 

► Voor opleiding van de milieubeheerder en de ISO 
14001-auditors op elke site in basisregels op het vlak 
van milieu.

► Voor de invoering van een actieplan in de volledige 
waardeketen - van aankoop tot het einde van de 
levensduur van het voertuig - met als doel de 
ecologische voetafdruk te verkleinen: klimaat, 
hulpbronnen, ecosysteem, biodiversiteit en 
gezondheid. 

► Om doelstellingen vast te stellen om deze 
ecologische voetafdruk te verminderen. Voor het 
klimaat: koolstofneutraliteit bereiken tegen 2040 in 
Europa en tegen 2050 wereldwijd.

MOBILITEIT

Om de ecologische overgang aan te moedigen en de 
doelstellingen inzake koolstofneutraliteit te helpen 
verwezenlijken, verbindt Renault Group zich ertoe om 
nieuwe gedeelde mobiliteitsdiensten te ontwikkelen.
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05 Handige 
links

WHISTLEBLOWING ALERTS

Bent u geconfronteerd met of getuige geweest van een 
schending van een van de principes van de 
Gedragscode?

U kunt in alle vertrouwelijkheid een Whistleblowing
Alert afgeven.

Hiervoor kunt u verbinding maken met de applicatie 
WhistleB, die toegankelijk is via de intranetsite Ethiek en 
Compliance van Renault Group: 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC
ompliance

Deze app is ook beschikbaar op de homepage van de 
intranetsite van Renault Group op het volgende adres: 
WhistleB, Whistleblowing Centre

WhistleB is beschikbaar in 14 talen. Het stelt alle huidige 
en voormalige werknemers van Renault Group, evenals 
kandidaten, aandeelhouders, externe of occasionele 
werknemers en contractanten in staat om in alle 
vertrouwelijkheidmeldingen te sturen naar de afdeling 
Professional Alert (in Frankrijk) of naar de 
correspondenten van Ethiek en Compliance in de 
dochterondernemingen en landen, 24 uur per dag en 7 
dagen per week (zie de lijst van correspondenten van 
Ethiek en Compliance in de rubriek 'Ethiek en 
Compliance netwerk').

De andere communicatiekanalen voor een Professional 
Alert blijven de meldingslijn, personeelsdienst, de 
bedrijfsarts, de afdeling Ethiek en Compliance van 
Renault Group en de vakbonden en 
werknemersvertegenwoordigers.

AFDELING ETHIEK EN COMPLIANCE

Voor informatie over de Gedragscode kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ethiek en Compliance van 
Renault Group op het volgende adres:
contact-ethique-compliance@renault.com

Aanvullend bij de Gedragscode en om verder te gaan, 
kunt u de Ethische Normen raadplegen op het intranet 
van Renault Group, onderaan op de homepage in de 
rubriek 'Handige links' onder 'Ethische Normen'.

NETWERK VOOR ETHIEK EN COMPLIANCE

Om de doeltreffendheid en het effect van de acties van 
de afdeling Ethiek en Compliance van Renault Group te 
verbeteren, is er een netwerk van verantwoordelijken en 
aanspreekpunten voor Ethiek en Compliance in de 
landen, dochterondernemingen, wereldwijde functies 
en merken.

Als u dus een mening of advies wilt of een situatie wilt 
melden die volgens u niet in overeenstemming is met 
de principes van de Gedragscode, dan kunt u in alle 
vertrouwelijkheid contact opnemen met het netwerk 
voor Ethiek en Compliance.

U vindt de lijst met leden van het netwerk op het 
intranet van Renault Group, onderaan op de homepage 
in de rubriek 'Handige links' 'Ethiek en Compliance', 
sectie 'Wie zijn wij?'.

WhistleB QR Code

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
https://report.whistleb.com/fr/portal/renaultgroup
mailto:contact-ethique-compliance@renault.com
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05 Handige links

WEBSITE OVER ETHIEK EN COMPLIANCE

De afdeling Ethiek en Compliance van Renault Group biedt de 
werknemers ook een speciale site 'Ethiek en Compliance' op het 
intranet van Renault Group, onderaan op de homepage in de rubriek 
'Handige links': 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance

U vindt er met name het laatste nieuws over ethiek en compliance en 
het referentiekader (Gedragscode, gedragscode voor 
corruptiebestrijding, professionele gedragscodes, procedures, enz.), 
toegang tot de klokkenluidersregeling, opleiding, enz. 

Deze Gedragscode kan niet worden gewijzigd of bijgewerkt zonder toestemming van de afdeling Ethiek en 
Compliance.

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
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