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Een bericht van
John Garrison
Beste mede-teamleden:
Ik hoop dat jullie er net zo trots op zijn als ik om deel
uit te maken van deze goed presterende, klantgerichte
onderneming. Onder de vele redenen waarom ik zo
trots ben op Terex is onze rotsvaste toewijding aan de
waarden van de Terex Way. De Terex Way is onze basis
en ons kompas terwijl we ons bezighouden met het
verschaffen van onderhoudsdiensten en onderdelen voor
materieel, die de bedrijfstijd van de klant maximaliseren
en voorzien in een uitstekend rendement op hun
investering.
Het is niet genoeg om goede winstgevendheid te leveren;
we moeten dat doen op een manier die hoge integriteit
en respect demonstreert voor anderen en voor de
wetgeving en voorschriften waarbinnen wij opereren. Dit
nalaten is onaanvaardbaar. Ethisch gedrag heeft altijd
prioriteit over winsten, verkopen of andere normen voor
zakelijk succes.
Deze Code voor Ethiek en Gedrag is werkelijk een
weerspiegeling van wat wij geloven en waaraan we zijn
toegewijd als een ethische en de wet respecterende
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onderneming. Daarom verwacht ik dat u deze grondig
doorleest, u zich eraan houdt en hem als regelmatige
referentie bij de hand houdt. Ook kan geen enkele
publicatie iedere situatie dekken waarmee u kunt worden
geconfronteerd, u vindt hier uitstekend advies over een
breed scala aan ethische, zakelijke en juridische kwesties.
Wij verwachten dat u altijd gezond verstand gebruikt.
Als u vragen hebt, aarzel dan niet om verder advies in te
winnen. Er staan u veel hulpmiddelen ter beschikking,
waaronder uw manager en managementteam, iemand
van het Terex Ethics & Compliance team, uw Business
Practices Advocate (BPA), uw Human Resources
vertegenwoordiger of de Terex Helpline.
"Deze Code voor Ethiek en Gedrag is werkelijk een weerspiegeling
van wat wij geloven en waaraan we zijn toegewijd als een ethische
en de wet respecterende onderneming."

John Garrison
President en CEO

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.
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Ons doel

Onze visie

Onze missie

Om mensen over de hele
wereld te helpen hun leven te
verbeteren.

Klanten Wij streven ernaar in de
ogen van onze klanten het bedrijf
te zijn dat in onze branche het
beste op hun wensen reageert.

Om te voorzien in oplossingen
voor onze klanten voor
machinerie- en industriële
producten die superieure
productiviteit en een superieur
rendement op investering
opleveren.

Financieel Wij streven ernaar
om de meest winstgevende
onderneming in onze branche te
zijn, gemeten naar ROIC (Return
On Invested Capital - rendement
op geïnvesteerd kapitaal ).

INDEX

Teamlid Wij willen in de ogen
van onze teamleden de beste
werkgever in onze branche zijn.

2

Heeft iemand
Heeft
iemandnog
nogvragen?
vragen?Meer
Meer
informatie
informatie
nodig
nodig
of een
of een
ander
ander
middel
middel
om uw
ombedenkingen
uw bedenkingen
ter sprake
ter sprake
te brengen?
te brengen?
Raadpleeg
Raadpleeg
de TEREXDe
WAY
Terex
VOOR
Way
HETvoor
VRAGEN
het vragen
OM HULP
omOF
hulp
HETofTER
het SPRAKE
ter sprake
BRENGEN
brengen
VAN
van
BEDENKINGEN
bedenkingen.

VORIGE

VOLGENDE

INLEIDING

OM HULP VRAGEN OF
BEDENKINGEN TER SPRAKE
BRENGEN

TEAMLEDEN
EN WERKPLEK

KLANTEN EN
MARKTEN

ONDERNEMING EN
AANDEELHOUDERS

OVERHEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

INDEX

DE TEREX WAY

Onze waarden
INTEGRITEIT
eerlijkheid, ethiek, transparantie en verantwoordelijkheid
ΔΔ Wij offeren integriteit niet op voor winst.
ΔΔ Wij zijn transparant in alle zakelijke handelingen.
ΔΔ Wij dragen verantwoording tegenover onze team members,
klanten en aandeelhouders voor het behalen van onze
doelen, waarbij wij zorgvuldig omgaan met onze reputatie
en middelen.

ΔΔ Wij werken om te voorzien in de behoeften van onze
klanten, investeerders en teamleden.
ΔΔ Wij koesteren een "ondersteuningsketen" tegenover een
"commandoketen".
ΔΔ Wij vragen hoe wij kunnen helpen.

RESPECT
veiligheid, gezondheid, teamwork, diversiteit, inclusie en
prestaties

MOED
bereidheid om risico's te nemen, verantwoordelijkheid,
actie en mondigheid

ΔΔ Wij bieden onze teamleden een veilige en gezonde
werkomgeving.

ΔΔ Wij hebben zowel persoonlijk als professioneel de moed
om te doen wat juist is en risico's te nemen, wat van tijd tot
tijd kan leiden tot zowel winnen als verliezen.

ΔΔ Wij behandelen iedereen met respect en waardigheid.
ΔΔ Wij waarderen de verschillende denkwijzen, achtergronden
en culturen van mensen.
ΔΔ Wij zijn toegewijd aan de ontwikkeling van teamleden.

ΔΔ Wij nemen beslissingen en ondernemen actie.
ΔΔ Wij berispen mislukkingen niet, maar wel het nalaten om
hiervan te leren.

VERBETERING
kwaliteit, probleemoplossingssystemen, constante
verbetering cultuur en samenwerking

BURGERSCHAP
maatschappelijke verantwoordelijkheid en
milieubewustzijn

ΔΔ wij zoeken voortdurend naar manieren waarop wij ons
werk kunnen verbeteren, verspilling kunnen elimineren en
constant kunnen verbeteren.

ΔΔ Wij zijn goede burgers op alle niveaus: mondiaal, nationaal
en lokaal.

ΔΔ Wij dagen de status quo uit en eisen uitdagende
doelstellingen.
ΔΔ Wij werken in grensoverschrijdende teams.
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DIENEND LEIDERSCHAP
dienstbaar naar anderen, nederigheid, authenticiteit en
het goede voorbeeld geven

ΔΔ Wij gaan op verantwoorde wijze om met het milieu en de
gemeenschappen waarin wij leven.
ΔΔ Wij dragen ons steentje bij aan het verbeteren van de
wereld waarin wij leven.
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Inleiding
Deze Code voor Ethiek en Gedrag (de "Code") schetst
de normen voor integriteit en verantwoordelijk gedrag
die van toepassing zijn op iedereen die werkt voor Terex
of die Terex vertegenwoordigt. Wij geloven dat integriteit
cruciaal is voor ons succes en dat het niet alleen maar de
verantwoordelijkheid is van onze Chief Executive Officer en
senior bestuurders; het is de verantwoordelijkheid van ieder
teamlid van Terex.
Deze Code is in vijf (5) secties ingedeeld.
De Terex Way:
ΔΔ Om hulp vragen of bedenkingen ter sprake brengen
ΔΔ Voor onze teamleden en op onze werkplek
ΔΔ Voor onze klanten en markten

Begrijp de Code. Houd u aan de Code en de wetgeving die van
toepassing zijn op Terex en u. Gebruik altijd goed zakelijk inzicht.
Vermijd altijd zelfs de schijn van ongepast gedrag.

Deze Code is online beschikbaar op het Terex Global
Intranet op http://intranet.terex.com en op het internet
op www.terex.com. Er wordt voorzien in koppelingen
naar al het afzonderlijke beleid en alle richtlijnen waarnaar
in deze Code wordt verwezen. Zij bevinden zich op
het Terex Global Intranet of u kunt ze bij uw manager
verkrijgen.

ΔΔ Voor onze onderneming en aandeelhouders
ΔΔ Voor onze overheden en onze gemeenschappen
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WIE MOETEN DEZE CODE NALEVEN
Alle teamleden van Terex Corporation, haar
dochterondernemingen en joint ventures waarin Terex
een meerderheidsbelang of meerderheidszeggenschap
heeft (de "Onderneming" of "Terex") en er wordt van
leden van de raad van bestuur van Terex Corporation
verwacht dat zij de Code zorgvuldig lezen en naleven en
de Onderneming informeren over enige overtredingen van
de Code. Teamleden omvatten alle personen die in dienst
zijn van de Onderneming.
Wij verwachten tevens dat alle contractanten en
adviseurs van Terex, en anderen die tijdelijk zijn
aangesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden of
het leveren van diensten aan Terex, deze Code naleven
in verband met enige uitgevoerde werkzaamheden
of diensten uit naam van Terex. Terex gebruikt geen
enkele derde partij om haar waarden of de in de Code
omschreven normen te omzeilen.
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Test uzelf
Eric — conversatie
Uitnodiging

Hoe zou Eric moeten reageren op het instant
bericht van zijn teamlid Leo? Welke optie zou u
selecteren?

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

Terex herinnert je eraan dat het bewaren van
conversaties met instant berichten tegen het
Terex-beleid is.
Leo [09:03 u.]:

• Eric, heb je vandaag tijd om met mij te spreken?
Ik wil geen formele klacht indienen, maar ik ben
bezorgd over mogelijke fraude bij onze onderneming.

Terex behoudt zich het recht voor om deze Code op
ieder willekeurig moment te herzien, met of zonder
aankondiging en onderworpen aan toepasselijke
wetgeving. Let op dat deze Code geen uiteenzetting
bevat van al het beleid en alle richtlijnen die van
toepassing zijn op ieder Terex teamlid of lid van de raad
van bestuur van Terex Corporation.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET
MANAGEMENT
Het Terex management, inclusief functionarissen
en directeuren en teamleden die leidinggevende
verantwoordelijkheden hebben, heeft een speciale
verantwoordelijkheid voor het creëren van een cultuur
waarin onwrikbare integriteit, ethisch correct zakelijk
gedrag en toewijding aan de Terex Way centraal staan.

Toon optie 1
Toon optie 2
Toon optie 3

Het Terex management moet het goede voorbeeld
geven en de toon zetten voor absolute naleving. Het
Terex management mag geen feitelijke of mogelijke
overtredingen van de Code negeren, waarvan zij op enige
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wijze kennis hebben genomen; zij zijn verplicht om alle
overtredingen of mogelijke overtredingen van de Code
en van enig Terex beleid of overtreding van wetgeving
te rapporteren aan hun leidinggevenden, aan iemand
van het Terex Ethics & Compliance team of aan een
advocaat van de Juridische afdeling van Terex. Zie de
Escalatiehandleiding voor managers van Terex voor
meer informatie over het escaleren van bedenkingen of
overtredingen.
Teamleden van Terex mogen nooit feitelijke of mogelijke
overtredingen van de Code, het Terex-beleid of wetgeving
onderzoeken, tenzij zij uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om
dit te doen, zoals uiteengezet in de Escalatiehandleiding
voor managers van Terex.
HET NEMEN VAN DE JUISTE BESLISSINGEN
Als u er ooit aan twijfelt hoe u deze Code, bedrijfs- en
lokaal beleid of de Terex Way moet naleven, vraag uzelf
dan:
Is de handeling wettelijk toegestaan?
Is de handeling consistent met de waarden van de
Terex Way?
Zou ik er trots op zijn om in een krant over mijn acties,
of die van andere teamleden, te lezen? Wat zouden
mijn familie, vrienden, manager of collega's denken?
Handel ik verantwoordelijk? Is het goed voor de zaken
en de reputatie van de Onderneming?

OVERTREDINGEN VAN DEZE CODE
Het nalaten om deze Code na te leven kan leiden
tot disciplinaire actie, tot en met beëindiging van het
dienstverband. Terex kan naar haar oordeel enige andere
gepaste actie ondernemen, zoals training of herziening
van beleid en processen. Terex kan de diensten van
contractanten, adviseurs, en anderen die tijdelijk zijn
aangesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden of het
leveren van diensten aan Terex, beëindigen als zij nalaten
om deze Code na te leven.

Het management heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het
creëren van een cultuur waarin onwrikbare integriteit, ethisch juist
zakelijk gedrag en toewijding aan de Terex Way centraal staan.

Als het antwoord op enige van deze vragen "Nee" is,
doe het dan niet. Als u nog steeds twijfelt, raadpleeg dan
de Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake
brengen van bedenkingen in de eerst sectie van deze
Code.
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DE TEREX WAY

Om hulp vragen of bedenkingen
ter sprake brengen
Eén van de redenen dat Terex een geweldige
plaats is om te werken is onze open en
beschermende omgeving. De volgende
sectie van de Code, De Terex Way voor het
vragen om hulp of het ter sprake brengen van
bedenkingen, is bedoeld om te verzekeren dat
onze teamleden zich op hun gemak voelen
bij het uiten van hun meningen, ideeën,
vragen en bedenkingen. Wij geloven dat het
belangrijk is om te voorzien in meerdere
manieren waarop onze teamleden hulp en
ondersteuning kunnen krijgen.

Waar kunt u terecht voor hulp
Terex biedt verschillende hulpmiddelen aan teamleden die bedenkingen hebben of die twijfels hebben over het
beoordelen of oplossen van een situatie, inclusief:
Uw Manager	In de meest gevallen is dit de beste manier om antwoorden op uw vragen te krijgen en
bedenkingen en bedenkingen aan de orde te stellen.
Lokaal
Management

Als u niet in staat bent om uw vragen of bedenkingen bij uw manager aan de orde te
stellen, spreek dan met een lid van uw lokale managementteam.

Zakelijke praktijken
Advocaat (“BPA”)

Uw lokale BPA kan u helpen bij het oplossen van problemen en bedenkingen betreffende
zakelijke praktijken of bij het zoeken van de juiste persoon om uw vragen te beantwoorden.

Human Resources	Uw vertegenwoordiger van Human Resources kan u helpen met uw problemen en
bedenkingen of bij het vinden van de juiste persoon om uw vragen te beantwoorden.

OPENDEURBELEID

Terex Ethics &
Elk team member van het Terex Ethics & Compliance team is een bron waarmee u
Compliance Team 	contact kunt opnemen als u een vraag of bedenking hebt, een overtreding van deze Code,
de wet of Terex-beleid vermoedt of onzeker bent tot wie u zich moet wenden voor hulp.

Terex heeft een opendeurcultuur, zodat teamleden
zich veilig voelen bij het inwinnen van advies of het ter
sprake brengen van bedenkingen, zonder angst voor
represailles. Alle vragen en bedenkingen worden serieus
genomen en worden direct aan de orde gesteld.

De Terex Helpline	De Terex Helpline is een vertrouwelijke hulplijn die dag en nacht beschikbaar is. U kunt
uw bedenkingen telefonisch of door het online aanmaken van een rapport kenbaar maken.
U kunt het telefoonnummer van de lokale Terex Helpline opzoeken of toegang krijgen tot
de online rapportage van de Terex Helpline via het Terex Global Intranet, www.terex.com
of www.ethicspoint.com.
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Contact opnemen met de Terex
Helpline
Terex heeft voor het behandelen van vragen en
bedenkingen een vertrouwelijke hulplijn, die door
een onafhankelijke derde partij wordt beheerd.
De Terex Helpline wordt bemand door getrainde
specialisten die meerdere talen spreken en 24 uur
per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn.
Wanneer u contact opneemt met de Terex Helpline kunt u ervoor
kiezen om anoniem te blijven en wij respecteren en erkennen uw
keuze. Wij moedigen u echter aan om uw identiteit te vermelden,
omdat dit tot een snellere oplossing leidt. U kunt erop rekenen
dat wanneer u contact opneemt met de Terex Helpline, de door
u verstrekte informatie niet wordt gestuurd naar uw manager, uw
algemeen manager/locatieleider of enig ander teamlid dat in uw
rapport via de Terex Helpline wordt genoemd. Slechts aan een klein
aantal bedrijfsteamleden van Terex, zoals leden van het Terex Ethics
& Compliance team en de General Counsel, ontvangt de door u
via de Terex Helpline verstrekte informatie. Alle rapporten die bij de
Terex Helpline worden ingediend worden beoordeeld en onderzocht.
Als u bent gevestigd in een land waar het gebruik van anonieme hulplijnen vanwege lokale privacywetgeving wordt beperkt,
dan zijn de kwesties die u via de Terex Helpline ter sprake kunt brengen mogelijk beperkt. De Terex Helpline is onder
deze omstandigheden geconfigureerd om alleen rapporten te ontvangen die voldoen aan de lokale privacywetgeving. Als u
een bedenking hebt die u volgens de wet niet via de Terex Helpline ter sprake kunt brengen, dan dringen wij erop aan dat
u contact opneemt met uw lokale vertegenwoordiger van de afdeling Human Resources, iemand van het management of
iemand van het Terex Ethics & Compliance team.
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REPRESAILLES ZIJN TEN STRENGSTE
VERBODEN
Wij zijn eraan toegewijd om een omgeving te creëren
waarin teamleden vragen of bedenkingen ter sprake
kunnen brengen of kunnen deelnemen aan het
onderzoeksproces zonder angst voor represailles of
negatieve actie. Negatieve acties kunnen bestaan uit
"harde represailles", zoals ontslag, verwijdering van
de functie, overplaatsing of degradatie, of "zachte
represailles", zoals verhoogd toezicht, negatieve
behandeling door collega's, wijziging in de werklast of
taken of uitsluiting van betrokkenheid in sociale functies.
Ons strikte beleid van "geen represailles" ondersteunt
onze toewijding aan u, ons gewaardeerde teamlid, en
aan de Terex Way. Terex verwacht dat u in ruil voor
onze toewijding enige melding of enige bedenkingen
waarvan u gelooft dat deze moeten worden onderzocht,
in goed vertrouwen worden geopperd. Enig teamlid
dat ons beleid van geen repressailles overtreedt wordt
onderworpen aan disciplinaire actie, tot en met ontslag,
in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.
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Test uzelf
Ik ben bang dat ik represailles ondervindt als ik een overtreding rapporteer. Hoe kan ik weten of mijn
manager het zodanig op mij heeft gemunt dat dit mijn carrière beïnvloedt? Vertonen enige van deze acties
tekenen van represailles? Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn.
Degradatie
	Een wijziging in het vakantiebeleid van de
Onderneming

Negatieve behandeling door collega's
Verwijdering van de functie
Wijziging in taken

Verhoogd toezicht
Uitsluiting van bijeenkomsten
Uitsluiting van sociale functies

	De Onderneming heeft na een onderzoek
naar door mij kenbaar gemaakte bedenkingen
vastgesteld dat er geen overtredingen zijn begaan

ANTWOORD ONTHULLEN

Als u gelooft dat er represailles tegen u worden
genomen, en als u tevens gelooft dat uw manager in
de represailles is betrokken, neem dan contact op met
Human Resources. Als u zich niet op uw gemak voelt om
contact op te nemen met Human Resources, dan hebt u
verschillende andere manieren tot uw beschikking, zoals
beschreven op pagina 8 van deze Code.
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DE TEREX WAY

Voor onze teamleden
en op onze werkplek
Wij willen in de ogen van onze teamleden
de beste werkgever in onze branche zijn.
De volgende sectie van deze Code, De Terex
Way voor onze teamleden en onze werkplek,
beschrijft wat er van ieder van ons wordt
verwacht in ons persoonlijk gedrag en de
behandeling van anderen.

Uw veiligheid is
belangrijk. Onderbreek
de werkzaamheden als
een situatie onveilig
lijkt of als u niet aan
alle toepasselijke
veiligheidsnormen,
wetgeving en
voorschriften kunt
voldoen.

Vraag en antwoord
Hoe weet ik wanneer een werkomstandigheid
gevaarlijk is?

ANTWOORD

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Uw veiligheid is voor veel mensen belangrijk: uw familie,
uw collega's en uw gemeenschap. Of u nu voor ons
werkt, aan ons levert, onze apparatuur gebruikt of
gebruik maakt van onze diensten, bij Terex is veiligheid
een absolute levenswijze. Alle teamleden zijn eraan
toegewijd om "Nul letsel" te realiseren en dragen
tegenover elkaar verantwoordelijkheid voor constante
verbetering op gebied van veiligheid. Wij voldoen aan alle
veiligheidswetgeving en geloven dat veiligheid voor al het
andere komt.
Wij erkennen dat er zich bij de werkzaamheden die
wij uitvoeren en in de omgeving waarin wij opereren
gezondheids- en veiligheidsrisico's voor kunnen doen.
Teamleden moeten kennis hebben van en voldoen aan
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alle veiligheidsnormen, -wetgeving en -voorschriften die
op hun taken van toepassing zijn. Teamleden mogen
bij de uitvoering van hun werk nooit risico's nemen die
henzelf of anderen aan gevaar kunnen blootstellen.
Daarnaast verwachten wij dat u:
ΔΔ De werkzaamheden onderbreekt en uw supervisor
om hulp vraagt als de blootstelling waarmee u wordt
geconfronteerd niet wordt gecontroleerd of u zich niet
kunt houden aan het Levensreddend gedrag van
Terex.

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een ander middel om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen
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OM HULP VRAGEN OF
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BRENGEN

ΔΔ Rapporteer "near miss-situaties" om te verzekeren dat
toekomstige risico's kunnen worden gecontroleerd.
ΔΔ Spreek vrijuit bij veiligheids- en teambijeenkomsten
om te verzekeren dat de bedenkingen over veiligheid
van uzelf en uw team worden gehoord. Stel vragen
om begrip te krijgen en luister naar het standpunt van
anderen.
ΔΔ Neem deel aan het oplossen van veiligheidsproblemen
en draag bij aan veiligheidsverbeteringen, neem
actief deel aan trainingen en discussies en deel uw
veiligheidskennis om anderen te helpen zichzelf te
ontwikkelen.
ΔΔ Grijp met respect in wanneer u waarneemt dat een
teamlid is betrokken in een riskante situatie en verschaf
feedback over veiligere alternatieven. Wanneer u het
teamlid bent dat deze feedback ontvangt, reageer dan
op met respect en op een productieve wijze.
Breng enige veiligheidsbedenkingen ter attentie
van uw manager, uw gezondheids-, veiligheids- en
milieudeskundige ("GVM"), uw Human Resources
vertegenwoordiger of iedere ander persoon van het lokale
management.
DIVERSITEIT EN INCLUSIE

TEAMLEDEN
EN WERKPLEK

KLANTEN EN
MARKTEN

ONDERNEMING EN
AANDEELHOUDERS

OVERHEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

INDEX

DISCRIMINATIE EN EERLIJKE BEHANDELING
De beste werkgever voorziet in een positieve
werkomgeving waar iedereen met respect, waardigheid
en eerlijkheid wordt behandeld. Discriminatie of
represailles tegen teamleden voor wat voor reden dan
ook, wordt niet getolereerd. Onze relaties op het werk
moeten onze toewijding aan eerlijkheid en respect
weerspiegelen en onze acties moeten zakelijk en
onbevooroordeeld zijn.
Terex is een prestatiegedreven cultuur. Individuele
prestaties en/of functiekwalificaties zijn de enige
toelaatbare onderscheidende factoren voor het
aannemen, bevorderen en behandelen van teamleden
van Terex.

Wij streven ernaar net zo divers te zijn als de
klanten en markten die wij bedienen

Zie het Beleid betreffende gelijke kansen op het
werk en tegen pesterij van Terex Corporation voor
meer informatie over de toewijding van Terex aan gelijke
kansen op het werk. Als u gelooft dat u in strijd met ons
beleid wordt gediscrimineerd, inclusief represailles, neem
dan contact op met uw manager. Als u zich niet op uw
gemak voelt of gelooft dat uw manager is betrokken
of mogelijk is betrokken in het wangedrag, dan staan
er verschillende andere middelen tot uw beschikking.
U kunt contactinformatie vinden in de sectie De Terex

De beste werkgever biedt een omgeving waar diversiteit
in al zijn vormen wordt gewaardeerd, zoals geslacht,
seksuele oriëntatie, leeftijd, ras, nationale herkomst
en/of identiteit en geloofsovertuigingen. Wij hebben
mensen aangenomen en blijven mensen aannemen met
verschillende interesses, achtergronden en culturen. Elk
teamlid brengt weer andere ervaringen en perspectieven
mee naar Terex. Wij streven er uiteindelijk naar net zo
divers te zijn als de klanten en markten die wij bedienen.
Wij geloven dat wij Terex succesvoller kunnen maken
in de markt, ons vermogen om te innoveren kunnen
verhogen, sneller op onze klanten kunnen reageren, de
waarde voor aandeelhouders kunnen verhogen en een
nog betere plaats om te werken voor onze teamleden
kunnen worden, door meer divers en inclusief te zijn.
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Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen
van bedenkingen van de Code, alsmede in het Beleid
betreffende gelijke kansen op het werk en tegen
pesterij van Terex Corporation.
PESTERIJ, INTIMIDATIE EN GEWELD OP DE
WERKPLEK
Er is in de Terex-cultuur geen ruimte voor enige vorm
van pesterij, intimidatie of geweld, zowel op als buiten
de locatie, bijvoorbeeld op zakenreizen, tijdens zakelijke
bijeenkomsten en/of bij aan zaken gerelateerde
sociale evenementen. Deze zelfde gedragsnorm is van
toepassing op teamleden van Terex en op iedereen
waarmee wij werken, zoals externe verkopers, adviseurs
en klanten.
Pesterij is gedrag waardoor anderen zich niet welkom
of niet op hun gemak voelen of dat is bedoeld om ze te
intimideren of te voorkomen dat zij hun werk effectief
kunnen uitvoeren. Pesterij kan vele vormen aannemen:
verbaal, niet-verbaal, fysiek of seksueel. Voorbeelden
hiervan zijn negatieve stereotypering, bedreigingen of
intimidatie, vernederende grappen of het circuleren of
plaatsen van ongepaste materialen. Seksuele pesterij kan
een scala van gedragingen omvatten, waarvan sommige
subtieler zijn dan andere, zoals ongewenste toenadering,
vernederende commentaren, grappen, taal of gebaren.
Wij moedigen teamleden aan om enige bedenkingen
over waargenomen of vermoede pesterij, intimidatie of
geweld onmiddellijk aan hun managers te rapporteren.
Als u zich echter niet op uw gemak voelt of gelooft dat
uw manager is betrokken in de misdraging, dan staan
er verschillende andere middelen tot uw beschikking. U
kunt contactinformatie vinden in de sectie De Terex Way
voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van
bedenkingen van de Code of in het Beleid betreffende
gelijke kansen op het werk en tegen pesterij van
Terex Corporation.
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ONDERNEMING EN
AANDEELHOUDERS

GEBRUIK VAN DRUGS OF ALCOHOL
Personen onder invloed van bedwelmende of illegale
substanties op het werk vormen ernstige gezondheidsen veiligheidsrisico's, niet alleen voor henzelf, maar
voor iedereen in hun omgeving of waarmee zij in
contact komen. Dit is direct in strijd met het doel van
de Onderneming voor het behouden van een veilige
en productieve werkomgeving. Daarom is het bezitten,
gebruiken, consumeren, aanschaffen, distribueren,
produceren, leveren, onder invloed zijn van of verkopen
van alcohol of enige bedwelmende of illegale substanties
op de terreinen van de onderneming, tijdens werkuren of
in functie niet toegestaan. Bij bepaalde bedrijfsfuncties
is matige consumptie van alcohol toegestaan, voor
zover alcoholische dranken door de Onderneming ter
beschikking worden gesteld, dit verenigbaar is met de
lokale cultuur en wanneer dit specifiek is geautoriseerd
door de algemeen manager of locatieleider. Het
gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen of andere
medicijnen is alleen toegestaan als dit geen afbreuk doet
aan het beoordelingsvermogen van het teamlid of het
vermogen om het werk veilig uit te voeren.

INDEX

Test uzelf
Ik maak me zorgen dat een van mijn collega's
onder de invloed van een bedwelmende
substantie lijkt te zijn. Moet ik het rapporteren?

JA

NEE

PERSOONLIJK GEDRAG, INCLUSIEF SOCIALE
MEDIA
Het vraagt iedere dag om toewijding van ieder van ons
om de beste werkgever te zijn. Ons persoonlijke gedrag
heeft een directe invloed op de reputatie van Terex en
mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. De
manier waarop we ons op de werkplek of in enige andere
aan het werk gerelateerde situatie gedragen, inclusief
tijdens zakenreizen, op zakelijke bijeenkomsten en bij aan
zaken gerelateerde sociale evenementen, heeft directe
invloed op de reputatie van onze Onderneming. Er wordt
van ieder teamlid verwacht om deze Code na te leven
en bij beslissingen en handelingen gezond verstand te
gebruiken. Ieder teamlid vertegenwoordigt Terex.

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.
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INDEX

Test uzelf
Ik sta gepland om een nieuwe giek voor een
hoogwerker te testen. Wanneer de giek wordt
uitgeschoven, heb ik een prachtig uitzicht over
de faciliteiten en het pand van Terex. Mag ik
wanneer ik op de giek sta een foto maken met
mijn smartphone en deze op sociale media
plaatsen?

JA

U moet ook voorzichtig zijn wanneer u uzelf online
presenteert op webgebaseerde forums of op netwerk- of
andere sociale mediasites.
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NEE

U kunt aanvullende informatie over het gebruik van
sociale media vinden in de Richtlijnen voor het gebruik
van sociale media door teamleden van Terex.

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.
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DE TEREX WAY

Voor onze klanten
en markten
Wij streven ernaar om naast de beste
werkgever ook in de ogen van onze klanten het
bedrijf te zijn dat in onze branche het beste op
hun wensen reageert. Wij worden gedreven
door onze missie om onze klanten te voorzien
van oplossingen die superieure productiviteit
en een superieur rendement op investering
opleveren. Wij bereiken dit door in iedere markt
waar we opereren eerlijk, met het hoogste
integriteitsniveau te concurreren. De volgende
sectie van deze Code, de Terex Way voor onze
klanten en markten, beschrijft wat wij van ieder
van ons verwachten om dit te volbrengen.
TOEWIJDING AAN PRODUCTKWALITEIT
EN -VEILIGHEID
Het zijn van een maatschappelijk verantwoorde
onderneming vereist dat wij voorzien in
kwaliteitsproducten die veilig in het gebruik zijn. De
producten die door Terex worden geproduceerd moeten
voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, voorschriften
en normen voor gebruik in hun markten.
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EERLIJK ZAKENDOEN
Wij opereren met integriteit in de markten en concurreren
op basis van de verdiensten van de producten die wij
produceren en de diensten die wij leveren. Wij gaan
eerlijk en billijk om met onze klanten, leveranciers,
teamleden, distributeurs, zakenpartners, concurrenten en
andere belanghebbenden. Teamleden mogen bij het doen
van zaken uit naam van Terex nooit de feiten verkeerd
voorstellen, informatie verhullen, vertrouwelijke informatie
misbruiken of manipulatie gebruiken om voordeel te
verkrijgen.

TEAMLEDEN
EN WERKPLEK

KLANTEN EN
MARKTEN

Wij ondersteunen en voldoen aan alle antitrust- en eerlijke
mededingingswetgeving in alle markten waar wij zaken
doen. Antitrust- en eerlijke mededingingswetgeving
variëren per land, maar zijn allemaal ontworpen om te
voorkomen dat concurrenten overeenkomsten sluiten die
vrije concurrentie voorkomen, beperken of verstoren.
All teamleden van Terex en derde partijen die optreden
uit naam van Terex moeten de letter en geest van deze
wetgeving strikt naleven. Dit betekent dat het voor
teamleden van Terex verboden is om:
ΔΔ Samen te werken met concurrenten om prijzen vast te
stellen of markten of klanten toe te wijzen en
ΔΔ De wederverkoopprijzen die door distributeurs of
andere klanten van Terex worden vastgesteld vast te
stellen, voor te schrijven of te controleren.

OVERHEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

INDEX

Test uzelf
Het is het einde van een zeer moeilijk kwartaal
voor u en u probeert uw cijfers te halen. U hebt
geprobeerd om een van uw distributeurs te
overtuigen om een nieuw uitgebrachte kraan te
kopen, maar hij aarzelt omdat hij denkt dat er in
zijn regio geen markt voor is. Ook al denkt u dat
hij gelijk heeft over de markt, u hebt toch deze
email opgesteld (zie rechts):
Moet u deze e-mail verzenden?

ANTITRUST EN EERLIJKE CONCURRENTIE

ONDERNEMING EN
AANDEELHOUDERS

JA

NEE

Aan:
Aan: Distributeur

Vandaag om 09:00 u.

Van:
Van: Teamlid van Terex

Onderwerp: Kraanaanbieding
Onderwerp:

Geachte distributeur,
Ik kan u een iets hogere korting op de kraan aanbieden als u
deze voor het eind van de maand afneemt.
Ik weet dat u zich zorgen maakt over het wederverkopen
van de kraan omdat u denkt dat er geen markt voor is. Ik
ben ervan overtuigd dat als er een distributeur de markt kan
binnendringen, dat u dat bent.
Ik heb uw verzoek om ondersteuning overwogen, als u de
kraan niet binnen negen maanden kunt verkopen, zoals
assistentie bij de verkoop van de kraan aan een andere
dealer in een andere regio of zelfs het terugnemen van de
kraan. Als u de kraan niet kunt verkopen, dan helpt Terex u.
Ik verzeker u dat u niet met deze kraan in uw voorraad blijft
zitten.
Met vriendelijke groet,
Terex teamlid

In situaties waar het waarschijnlijker is dat teamleden in
contact staan met concurrenten, zoals bij vakbeurzen,
conventies, bijeenkomsten van brancheorganisaties of
andere evenementen in de bedrijfstak, is het belangrijk
dat zelfs de schijn van ongepastheid wordt vermeden.
Soms kunnen zelfs onschuldige conversaties of
handelingen verkeerd worden geïnterpreteerd.
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Het overtreden van antitrust- en eerlijke
mededingingswetgeving kan leiden tot strafrechtelijke
vervolging, alsmede substantiële financiële boetes. Als u
een vraag hebt of u wilt aanvullende informatie hebben,
neem dan contact op met de Juridische afdeling van
Terex.
TRANSACTIES EN RELATIES MET
LEVERANCIERS
Wij kiezen onze leveranciers objectief, gebaseerd op
criteria zoals veiligheid, kwaliteit, levering, totale kosten
van de dienst en reputatie. Wij baseren onze relaties met
onze leveranciers op eerlijkheid en wederzijds respect Wij
handelen zaken op objectieve grondslag af op afstand
en uitsluitend met leveranciers die onze hoogstaande
normen voor zakelijk gedrag delen

TEAMLEDEN
EN WERKPLEK

KLANTEN EN
MARKTEN

ONDERNEMING EN
AANDEELHOUDERS

OVERHEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN
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Test uzelf
Tijdens een lunch voor een bijeenkomst voor een brancheorganisatie, begonnen
verkoopvertegenwoordigers van verschillende ondernemingen te praten over hun handelsgebieden en de
verschillende soorten klanten die zij bedienen. Een concurrent verklaarde: "Ieder van onze ondernemingen
zou ermee in moeten stemmen om met een specifieke klant te werken". Wat moet u in deze situatie doen?
	Blijf, maar maak het duidelijk dat u niet deelneemt. Als u blijft kunt u beter begrijpen welke concurrenten
van plan zijn om zich bezig te houden met anticoncurrerend gedrag.

	Aangezien u zich nooit zult bezighouden met anticoncurrerend gedrag, kunt u blijven en u stilhouden
zodat u beter kunt begrijpen welke concurrenten van plan zijn om zich bezig te houden met
anticoncurrerend gedrag.

Maak het duidelijk dat u niet deelneemt en vertrek.

ZAKELIJKE ATTENTIES – GESCHENKEN,
MAALTIJDEN, AMUSEMENT, REIS EN VERBLIJF
We kunnen soms bij het opbouwen van zakelijke relaties
of het tonen van waardering, aan zaken gerelateerd
amusement geven of ontvangen of geschenken
uitwisselen. In deze situaties is het belangrijk om de
regels te begrijpen en zelfs de schijn van ongepast
gedrag bij onze klanten, leveranciers of enige anderen
waarmee wij zaken doen, te vermijden. De brede definitie
van zakelijke attenties geeft aan dat ze geschenken,
reizen, amusement,maaltijden en liefdadige donaties
omvatten, maar hiertoe niet zijn beperkt. Het Beleid
betreffende geschenken en amusement van Terex
Corporation is van toepassing op alle teamleden van
Terex en beschrijft eisen voor goedkeuring voor het geven
of ontvangen van zakelijke attenties.
Voor leden van de Raad van bestuur van Terex
Corporation is deze sectie van toepassing op
geschenken, maaltijden, amusement, reis en verblijf, die
in verband met hun diensten uit naam van Terex worden
geaccepteerd of verschaft.
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Houd altijd rekening met de volgende dingen die u wel en niet moet doen
Zakelijke attentie wel doen
Accepteer of geef uitsluitend zakelijke attenties als dit
voldoet aan deze Code, de wetgeving en ander Terexbeleid.

Geef of accepteer nooit contant geld, equivalenten
van geld (zoals American Express®, Visa® of
MasterCard® waardebonnen, cadeaubonnen of
winkelkaarten) of enige ander artikel dat gemakkelijk in
contant geld kan worden omgezet.

Zakelijke attenties moeten onder de omstandigheden
gepast zijn.

Geef of accepteer nooit overdadige of buitensporige
zakelijke attenties.

Gebruik altijd gezond verstand bij zakelijke attenties
waarin amusement is betrokken.

Verschaf of accepteer nooit of neem nooit deel aan
amusement dat onfatsoenlijk of expliciet seksueel is of
dat anderszins de reputatie van Terex kan schaden.

Vraag of er een overheidsfunctionaris is betrokken
voordat u verder gaat.

Vraag nooit om zakelijke attenties van leveranciers.

Teamleden die belast zijn met het aanschaffen
van goederen of diensten moeten in het bijzonder
voorzichtig zijn bij het accepteren van zakelijke attenties
om de schijn van ongepastheid te vermijden.

Accepteer nooit een zakelijke attentie die uw zakelijke
beslissing of oordeel beïnvloedt, of de schijn wekt dat
deze hierdoor worden beïnvloed.

Er zijn speciale voorschriften van toepassing
op het aanbieden van zakelijke attenties aan
overheidsfunctionarissen. Deze voorschriften resulteren
uit de verschillende wetten overal ter wereld die corruptie
van overheidsfunctionarissen verbieden. De breed
gedefinieerde term "overheidsfunctionaris" omvat,
maar is niet beperkt tot, een persoon die werkt voor
de overheid, de strijdkrachten of een politieke partij,
werknemer is van een entiteit die eigendom is van de
staat of door de staat wordt gecontroleerd of die lid
is van een koninklijke familie. Zakelijke attenties die
aan een overheidsfunctionaris worden aangeboden
of hiervan worden ontvangen, zelfs als onderdeel van
een commerciële contractuele regeling, moeten vooraf
schriftelijk worden goedgekeurd door iemand van het
Terex Ethics & Compliance team. Raadpleeg voor meer
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Zakelijke attentie niet doen

informatie de voorschriften voor zakelijke attenties
voor overheidsfunctionarissen van Terex Corporation.
Er zijn ook speciale voorschriften van toepassing op
zakelijke attenties voor klanten uit China, omdat er veel
entiteiten zijn die eigendom van de staat zijn of door
de staat worden gecontroleerd. Teamleden, ongeacht
waar zij zijn gevestigd, moeten het beleid betreffende
zakelijke attenties voor overheids- en particuliere
Klanten van China van Terex Corporation naleven.
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Een controlelijst
voor geschenken en
amusement
Overweegt u om een klant een geschenk te geven of
deze te vermaken?
	
Hebt u goedkeuring verkregen als het
geschenk of amusement goedkeuring vereist in
overeenstemming met het Beleid betreffende
geschenken en amusement van Terex
Corporation of ander Terex-beleid?
	
Is het geschenk of amusement dat u aanbiedt
gepast voor de functie van de klant in haar
onderneming?
	
Wordt het geschenk of amusement opgevat
als een gebaar van waardering en niet als een
omkoopsom?
	
Wordt het geschenk of amusement openlijk en
transparant gegeven?
Als u op één of meer van deze vragen "Nee" moet
antwoorden, dan betekent dit dat uw geschenk of
amusement ongepast zou kunnen zijn. Neem voor
aanvullende ondersteuning contact op met uw
manager, uw BPA of iemand van het Terex Ethics &
Compliance team.

Als u vragen hebt of u wilt meer informatie hebben
over het geven of ontvangen van zakelijke attenties,
raadpleeg dan het Beleid betreffende geschenken en
amusement van Terex Corporation of neem contact op
met iemand van het Terex Ethics & Compliance team.

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.
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CORRUPTIE IS VERBODEN
Terex kiest ervoor om een ethische leider te zijn en
weigert het gebruik van omkoperij die ten goede komt
aan onze zaken. Ondernemingen en hun werknemers
die zich inlaten met omkoperij, stellen zichzelf bloot
aan grote risico's van strafoplegging. Naast het risico is
het deelnemen aan corruptie slecht voor de zaken. De
persoon die de ongepaste betalingen ontvangt verwacht
toekomstige, en vrij vaak hogere, uitbetalingen. Bij Terex
geloven wij rotsvast dat het een concurrentievoordeel is
om het juiste te doen en dat verdiensten op korte termijn
die door steekpenningen zijn behaald, het effect op lange
termijn op onze reputatie en zaken niet waard zijn. Wij
leven alle toepasselijke anticorruptiewetgeving na.

Wij leven alle toepasselijke wetten ter
bestrijding van corruptie na
Terex heeft nul tolerantie voor
commerciële of openbare corruptie.
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Terex gedoogt, onder geen enkele voorwaarde,
het aanbieden, autoriseren of ontvangen van
steekpenningen, smeergelden, faciliterende betalingen
of enige andere ongepast betaling met als doel het
verkrijgen of behouden van zaken voor Terex of om enige
andere aan onze zaken gerelateerde reden. Raadpleeg
het Wereldwijde anticorruptiebeleid van Terex
Corporation voor meer gedetailleerde informatie.
U mag nooit iets accepteren, geven of toezeggen dat kan
worden geïnterpreteerd als een voornemen om ongepast
een commerciële of overheidstransactie te beïnvloeden.
Het gebruik van derde partijen om te doen wat Terex zelf
niet kan doen is verboden.

INDEX

Test uzelf
Onze locatie heeft een vergunning van de lokale
overheid nodig. De beambte van de lokale
overheid vertelde me dat het drie maanden zou
duren om de vergunning te verkrijgen, maar dat
we de vergunning binnen een week ontvangen
als ik €15 betaal. Moet ik betalen?

JA

NEE

HANGT ERVAN AF

Wanneer derde partijen, zoals agenten, dealers,
distributeurs, wederverkopers, tussenpersonen of
expediteurs, in de markten zaken doen voor Terex,
dan kan dit leiden tot aansprakelijkheid voor Terex
van handelingen die door deze derde partijen zijn
uitgevoerd. De afdeling Ethics & Compliance van
Terex moet een gedegen onderzoek uitvoeren naar het
eigendom en de reputatie van een derde partij, voordat
een onderneming van Terex nieuwe zakelijke relaties
met agenten, distributeurs of andere bemiddelaars
tot stand mag brengen. Raadpleeg de voorschriften
voor het doen van zaken met derde partijen van
Terex Corporation voor meer informatie over het
reputatiebeoordelingsproces van Terex.
Als er een omkoopsom of smeergeld van u wordt
verzocht of aan u wordt aangeboden, dan moet u
onmiddellijk contact opnemen met uw manager en
iemand van het Terex Ethics & Compliance team of
een advocaat van de Juridische afdeling van Terex.
Anticorruptie wetgeving en het Terex-beleid dat corrupte
activiteiten verbiedt, zijn van toepassing in alle landen
waar wij zaken doen. Het overtreden van deze wetgeving
kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, alsmede
substantiële financiële boetes.
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BESTRIJDING VAN WITWASSEN
Terex doet uitsluitend zaken via legitieme commerciële
activiteiten en met fondsen van legitieme bronnen.
Terex is toegewijd aan het bestrijden van witwassen in
de landen waarin wij zaken doen.
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EXPORTCONTROLES, HANDELSBEPERKINGEN
EN ECONOMISCHE SANCTIES

Als u vermoed of wordt gevraagd om deel te nemen aan
een verdachte transactie, neem dan contact op met uw
manager, uw financiële leider of iemand van het Terex

ΔΔ Beperkingen opleggen aan de export van, of
transacties in, eigendommen die hun oorsprong
hebben in bepaalde landen.
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Ethics & Compliance team. voordat u verder gaat.
Iedereen die zich inlaat met witwassen schaadt niet alleen
de reputatie van de Onderneming, maar stelt zichzelf en
Terex ook bloot aan civiel of strafrechtelijke overtredingen
van wetgeving en straffen.

Het witwassen doet zich voor wanneer criminelen,
terroristen, handelaren in illegale drug of wapens of
anderen de beweging van illegale financiële middelen
door financiële systemen verbergen. Het witwassen kan
bestaan uit één transactie of een serie transacties, die
na voltooiing legitiem lijken. Voorbeelden van verdachte
transacties omvatten buitenlandse betalingen, betalingen
in niet verwante valuta, contante betalingen, verzoeken
om een te hoge betaling of betalingen naar of van een
niet verwante partij of meerdere bronnen.

Terex is toegewijd aan de bestrijding van witwassen in de
landen waarin wij zaken doen

OVERHEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

Het eerlijk en met integriteit opereren betekent dat wij ons
ook houden aan alle toepasselijke wetgeving betreffende
exportcontroles en handelsbeperkingen. Wetgeving
betreffende exportcontroles en sancties kunnen:
ΔΔ Beperkingen opleggen aan de export (en herexport)
naar bepaalde landen, personen en/of andere
entiteiten.

ΔΔ De export (en herexport) van goederen of diensten, die
specifiek zijn ontworpen of aangepast voor een militaire
toepassing, naar bepaalde landen verbieden; en/of
ΔΔ De export of herexport beperken waarbij het
eindgebruik betrekking heeft op chemische of
biologische wapens, nucleaire apparatuur of het
ontwerp, de ontwikkeling, constructie, bediening of
het onderhoud van een nucleaire faciliteit, reactor of
andere nucleaire activiteit of proliferatie van enig soort
massavernietigingswapen of overbrengingssystemen
voor massavernietigingswapens (zoals bepaalde
projectielen, raketten of onbemande luchtvaartuigen).
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Wetgeving betreffende exportcontroles zijn van
toepassing op meer dan het verschepen van
uitrusting of onderdelen van het ene land naar het
andere. Deze wetgeving is ook van toepassing op:
ΔΔ Technologie-overdrachten (inclusief foto's).
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Test uzelf
Welke teamleden zijn onderworpen aan wetgeving betreffende exportcontroles en handelssancties en het
gerelateerde Terex-beleid?
Teamleden Administrative

Teamleden Logistics

Teamleden Aftermarket Sales

Teamleden Marketing

ΔΔ Internationale reizen (zakelijk of persoonlijk).

Teamleden Engineering

Teamleden Operations

ΔΔ Bezoeken aan fabrieken door buitenlandse
personen.

Teamleden Finance

Teamleden Risk Management

Teamleden Human Resources

Teamleden Sales

IT-teamleden

Teamleden Service

Teamleden Legal

Teamleden Shipping

ΔΔ Garantie- en servicewerkzaamheden.
ΔΔ Transacties en activiteiten tussen ondernemingen.

ΔΔ Financiële transacties; en
ΔΔ Andere activiteiten die internationale grenzen
overschrijden (handleidingen, geschenken enz.).
Alle bedrijven en teamleden van Terex wereldwijd moeten
voldoen aan het Beleid betreffende exportcontroles en
handelssancties van Terex Corporation. Denk eraan
dat de wetgeving van de VS betreffende exportcontroles
specifieke beperkingen oplegt aan ondernemingen van
de VS, alsmede aan burgers van de VS en permanente
ingezetenen van de VS, ongeacht in welk land zij werken.
De wetgeving en voorschriften van de VS betreffende
exportcontroles zijn ook van toepassing op transacties
door niet-VS dochterondernemingen van Terex en
joint ventures waarin Terex een meerderheidsbelang of
meerderheidszeggenschap heeft.

INDEX

Teamleden Supply Chain

	Teamleden die burgers zijn
van het ene land maar in een
ander land werken.
Teamleden Treasury

	Al het bovenstaande en
mogelijk andere.

ANTWOORD ONTHULLEN

Veel andere landen waarvan Terex exporteert, zoals
Duitsland, Australië en India, hebben ook hun eigen
wetgeving betreffende exportcontroles die bedrijven die
vanuit die landen exporteren moeten naleven. Teamleden
die zijn betrokken in enige aspect van de export zijn
verplicht om de specifieke wetgeving van een land, die
in aanvulling op deze Code op hen van toepassing is,
te kennen en te volgen. Raadpleeg de landenprofielen
voor exportcontroles en handelssancties voor het
landenprofiel dat op u van toepassing is.
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Handelsbeperkingen kunnen ook boycotten inhouden.
Een boycot is de weigering om zaken te doen met
bepaalde personen of bedrijven, vaak vanwege hun
locatie, als middel voor protesten of dwang. De
wetgeving van de VS reguleert hoe ondernemingen
van de VS, hun dochterondernemingen en joint
ventures waarin zij een meerderheidsbelang of
meerderheidszeggenschap hebben, moeten reageren
op boycotten waarin andere landen zijn betrokken. Deze
wetgeving verbiedt in het algemeen het samenwerken
aan international boycotten die niet door de regering van
de VS zijn gesanctioneerd (zoals de Arabisch-Israelische
boycot) en vereisen dat ontvangen verzoeken om zich in
te laten met boycottende activiteiten aan de regering van
de VS worden gerapporteerd. Verzoeken om zich in te
laten met boycotten kunnen zijn ingebed in contracten,
algemene voorwaarden en zelfs in kredietbrieven.
Teamleden van Terex moeten alle verzoeken om te
voldoen aan een internationale boycot rapporteren
aan de afdeling Trade Compliance van Terex en het is
hen verboden om in te stemmen met deelname aan
internationale boycotten zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Chief Ethics & Compliance Officer of
de General Counsel van Terex.
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De lijst met landen, personen en entiteiten die
zijn onderworpen aan economische sancties of
die exportvergunningen vereisen wijzigt van tijd
tot tijd. Overtredingen van wetgeving betreffende
exportcontroles, handelsbeperkingen en economische
sancties zijn ernstig en kunnen leiden tot strafrechtelijke
vervolging, alsmede substantiële financiële boetes. Het
is voor teamleden ook in strijd met de wet om een derde
partij, zoals een distributeur, agent of expediteur, in te
schakelen om een transactie af te ronden uit naam van
Terex die deze wetgeving, beperkingen of sancties zou
overtreden.
Als u onzeker bent over een transactie of vragen hebt
over welke wetgeving betreffende exportcontroles,
handelsbeperkingen en economische sancties van
toepassing kan zijn, raadpleeg dan de sectie Naleving
exportcontroles en handel op het Terex Global
Intranet. Als u dan nog steeds onzeker bent, ga dan niet
verder met de transactie, en neem onmiddellijk contact
op met iemand van het Terex Ethics & Compliance
team.
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DE TEREX WAY

Voor onze onderneming
en aandeelhouders
Wij offeren in onze Onderneming onze
integriteit onder geen enkele omstandigheid
op voor winst. Wij kijken niet de andere
kant op wanneer wij worden geconfronteerd
met twijfelachtige situaties; wij moeten het
juiste doen. De volgende sectie van deze
Code, de Terex Way voor onze Onderneming
en aandeelhouders, beschrijft wat er van
teamleden wordt verwacht terwijl we
ernaar streven om de meest winstgevende
onderneming in onze branche te zijn,
gemeten naar ROIC.

Test uzelf
Kies het beste antwoord voor het sms-scenario
aan de linkerkant:

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

Teamlid van Terex
Herinnert u zich de teambijeenkomst die we twee
weken geleden hebben gehad? Ik realiseerde
me net dat ik een vergissing heb gemaakt in mijn
onkostendeclaratie, waarbij ik aangaf de het een
bijeenkomst met klanten was. Mijn kosten zijn al
door Terex vergoed. Wat moet ik doen?

BOEKHOUDING EN FINANCIËLE
VERSLAGGEVING
Terex is verplicht om rapporten in te dienen bij de
Securities en Exchange Commission van de VS (de
"SEC") en verschillende andere overheidsinstanties
over de hele wereld, die informatie bevatten over de
Onderneming, onze zaken en onze financiële resultaten.
Onze aandeelhouders en toekomstige investeerders
vertrouwen ook op onze rapporten. Om te verzekeren
dat deze rapporten nauwkeurig zijn, vertrouwen wij
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Toon optie 1
Toon optie 2

Toon optie 3
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op een systeem van boekhoudkundig beleid, interne
controlemaatregelen en procedures voor bekendmaking.
Wij zijn toegewijd aan eerlijke en nauwkeurige
vastlegging en verslaglegging van zakelijke informatie
en geven hier geen verkeerde voorstelling van en laten
niet na om feiten bekend te maken. Alle financiële
boeken en verslagen van Terex moet activa, passiva,
inkomsten, kosten en uitgaven van de Onderneming
weerspiegelen in overeenstemming met Generally
Accepted Accounting Principles (Algemeen aanvaarde
boekhoudprincipes; "GAAP") van de VS, Terex-beleid
en lokale wetgeving en voorschriften. Ter naleving van
onze verantwoordelijkheden betreffende financiële
verslaggeving in de VS en andere rechtsgebieden moeten
teamleden:
ΔΔ Verzekeren dat de informatie nauwkeurig en volledig is
en op tijdige wijze wordt verschaft.
ΔΔ Alle fondsen van de Onderneming tijdig en juist
bekendmaken, rapporteren of vastleggen.
ΔΔ Geen valse of misleidende verslagen creëren of pogen
om dit te doen.
ΔΔ Verzekeren dat alle betalingen of overdrachten
van fondsen of activa van de Onderneming zijn
geautoriseerd, juist zijn verantwoord en duidelijk zijn
geïdentificeerd in de boeken van de Onderneming; en
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Test uzelf
We hebben bakken met schroot van materiaal van een klant die wij hebben gerepareerd. Omdat onze klanten het schroot niet wil hebben, hebben wij een schroothandelaar gebeld om het schroot te kopen. Aan wie
behoort het geld dat door de schroothandelaar wordt betaald, aangezien het schroot niet in onze boeken
staat?
De teamleden die door de schroothandelaar worden betaald
Het managementteam
De Onderneming
De Onderneming houdt vrijwillig inkomstenbelasting voor teamleden in, brengt dit in mindering en betaalt
dit aan de Chinese overheid. De Chinese overheid geeft jaarlijks een korting als teken van welwillendheid
voor het inhouden van de inkomstenbelasting. De korting is voor de dienst die door de Onderneming aan
de Chinese overheid is verschaft, niet voor de ingehouden belasting. De overheidskorting kan direct aan
een directeur van de Onderneming of aan de Onderneming worden gegeven. Aan wie behoort de korting?
De directeur van de Onderneming
De teamleden
De Onderneming

ANTWOORD ONTHULLEN

ΔΔ Fondsen of activa van de Onderneming uitsluitend
gebruiken voor betaling of overdracht, zoals in de
onderliggende documenten is gespecificeerd.
Teamleden kunnen ook verplicht zijn om op een tijdige
basis informatie bekend te maken, die is vereist voor de
evaluatie van de billijkheid van de financiële presentatie
van de Onderneming, de gezondheid van haar financiële
toestand en de gepastheid van haar operaties.
Het overtreden van de principes kan, naast disciplinaire
actie, worden onderworpen aan substantiële civiele
en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Als u zich bewust
wordt van onnauwkeurige, ongepaste of frauduleuze
transacties, boekhoudpraktijken, financiële verslaggeving
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of openbare bekendmakingen, dan is het uw
verantwoordelijkheid om deze onmiddellijk te rapporteren
aan uw manager, algemeen manager/locatieleider,
financiële leider, de Terex Chief Accounting Officer of
Chief Financial Officer, iemand van het Terex Ethics
& Compliance team, iemand van de afdeling Audit
Services van Terex, een advocaat van de Juridische
afdeling van Terex, een lid van het Audit Committee
van de raad van bestuur van Terex Corporation of via de
Terex Helpline.
SAMENWERKING BIJ INTERNE EN
EXTERNE INSPECTIES, ONDERZOEKEN EN
ACCOUNTANTSCONTROLES
Wij werken samen en verhullen geen informatie bij
aanvragen, onderzoeken of accountantscontroles,
die intern of extern worden uitgevoerd, inclusief door
toezichthouders of accountants. Teamleden zijn
verplicht om volledig mee te werken aan een onderzoek,
aanvraag of accountantscontrole en mogen deze nooit
belemmeren of proberen deze te beïnvloeden.
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FRAUDE EN ONJUISTE VOORSTELLING
Fraude houdt bewuste, opzettelijke misleiding of het
onjuist weergeven van informatie in. Aangezien Terex een
organisatie met een hoge integriteit is, is geen enkele
vorm van frauduleuze activiteit bij Terex aanvaardbaar.
De meeste fraude kan worden vermeden door het
zorgvuldig volgen van de beschikbare systemen en
controles, die zijn ontworpen om te voorkomen dat
personen totale controle hebben over geld, goederen
of verslagen. Als u kennis neemt van mogelijke fraude,
probeer dan niet om deze te verdoezelen. De snelste
manier om fraude te stoppen is om deze onmiddellijk
te rapporteren aan uw manager, algemeen manager/
locatieleider, uw financiële leider, de Terex Chief
Accounting Officer of Chief Financial Officer, iemand van
de afdeling Audit Services, iemand van het Terex Ethics
& Compliance team, een advocaat van de Juridische
afdeling van Terex of via de Terex Helpline.

Stop fraude door onmiddellijk aan
het management te rapporteren.
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BELANGENCONFLICTEN
Er wordt van alle teamleden verwacht om te allen tijde te
handelen in het beste belang van Terex en zich bewust
te zijn van mogelijke belangenconflicten. Er doet zich een
belangenconflict voor wanneer onze privébelangen op
enige wijze in botsing komen met de bedrijfsbelangen.
Feitelijke conflicten, alsmede de schijn van conflicten,
moeten worden vermeden. Er zijn twee soorten
belangenconflicten: transactioneel of persoonlijk.
Transactionele belangenconflicten doen zich voor
wanneer het persoonlijke financiële of commerciële
belang van een teamlid in botsing komt met het belang
van onze Onderneming. Persoonlijk belangenconflicten
doen zich voor wanneer persoonlijke relaties op de
werkplek in botsing komen met het belang van onze
Onderneming.
Sommige voorbeelden van transactionele
belangenconflicten omvatten:
ΔΔ Het hebben van een persoonlijk financieel belang in een
leverancier, klant, concurrent of distributeur.

TEAMLEDEN
EN WERKPLEK

KLANTEN EN
MARKTEN

Er wordt van teamleden van Terex verwacht hun volledige
werktijd en aandacht te besteden aan hun werk bij
Terex. Externe zakelijke activiteiten of investeringen zijn
toegestaan, voor zover zij niet de samenwerking met
of het worden van een concurrent, klant of verkoper
van Terex inhouden. Zulke externe zakelijke activiteiten
mogen uitsluitend buiten de werkuren worden uitgevoerd
en mogen de bevredigende prestaties van het teamlid
niet belemmeren.
Er doet zich een belangenconflict voor wanneer onze privébelangen
op enige wijze in botsing komen met de bedrijfsbelangen.
Wij moedigen de familie van teamleden aan om
voor Terex te werken; wij geloven dat dit een grotere
toewijding aan en loyaliteit voor onze Onderneming
creëert. In deze omstandigheden moeten wij echter
bepaalde voorschriften in acht nemen. Ter voorkoming
van een persoonlijk belangenconflict of de schijn hiervan,
kunnen wij een teamlid niet aannemen, aanhouden,
promoveren of overplaatsen naar een functie wanneer
zijn/haar relatie tot een ander teamlid:

ΔΔ Het hebben van een naast familielid (bijv., partner,
ouder, broer of zus, kind of aangetrouwd familielid) of
iedereen die behandelt als familielid (bijv., verloofde,
partner of partner van een familie lid) dat werkt voor
of een financieel belang heeft in een leverancier, klant,
concurrent of distributeur.

ΔΔ Een relatie van supervisor/ondergeschikte met een
familielid of romantische partner creëert.

ΔΔ Het ontvangen van enige vorm van compensatie van
een leverancier, klant, concurrent of distributeur, of

ΔΔ Een feitelijk of mogelijk belangenconflict of de schijn van
een belangenconflict inhoudt.

ΔΔ Het hebben van een persoonlijk belang of de
mogelijkheid tot voordeel in enige transactie van de
Onderneming.

Als er zich een wijziging voordoet in persoonlijk relaties
voor huidige teamleden die resulteert in een feitelijk
of mogelijk belangenconflict, dan onderneemt de
Onderneming redelijke inspanningen om problemen
m.b.t. toezicht, veiligheid, beveiliging of moraal te
minimaliseren door hertoewijzing van taken, verhuizing of
overplaatsing.

Bovendien mogen eigendommen en vertrouwelijke
informatie van Terex of uw positie bij Terex nooit worden
gebruikt voor persoonlijk voordeel en mag u persoonlijk
geen voordeel behalen van een zakelijke kans die wordt
ontdekt door uw betrekking bij Terex.
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Test uzelf
Ik werk in de Strategische inkoopgroep aan
hydraulisch en pneumatisch componenten. We
beoordelen huidige en alternatieve leveranciers.
Mijn zuster is verkoopster voor een hoog
aangeschreven leverancier van hydraulica. Ik
weet dat ze concurrerende prijzen aanbiedt en de
onderneming waar ze werkt staat bekend om hun
hoogwaardige producten. Is het aanvaardbaar
als ik de onderneming van mijn zuster als
mogelijke leverancier voor Terex introduceer?

JA

NEE

ΔΔ De mogelijkheid heeft om een negatieve invloed te
creëren op werkprestaties, veiligheid, beveiliging of
moraal, of

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.
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Volledige onthulling is de sleutel tot het aan de orde
stellen van belangenconflicten. Als u een belangenconflict
of een mogelijk belangenconflict hebt of als u er ooit aan
twijfelt of een bepaalde activiteit een belangenconflict
zou kunnen zijn of de indruk van een belangenconflict
kan wekken, neem dan contact op met uw
vertegenwoordiger van Human Resources, iemand van
het Terex Ethics & Compliance team of een advocaat
van de Juridische afdeling van Terex.

Voorkennis is informatie die nog niet openbaar is en die
door een redelijke investeerder als belangrijk kan worden
beschouwd bij het maken van een investeringsbeslissing.
Deze kan bestaan uit niet-openbare financiële gegevens,
productinformatie, marketingplannen, onderhandelingen
over overnames of desinvesteringen of andere informatie
over onze Onderneming, producten, diensten of klanten.
Voorkennis moet strikt vertrouwelijk blijven, behalve
wanneer we bevoegd of anderszins wettelijk verplicht
zijn om deze bekend te maken, zoals in rapporten
die we indienen bij de SEC, vereiste regulatorische
bekendmakingen en andere geautoriseerde openbare
communicatie.

INDEX

Test uzelf
Ik werk aan een vertrouwelijk
samenwerkingsverband voor producten
tussen Terex en een andere onderneming. Het
marktpotentieel van beide ondernemingen kan
sterk worden uitgebreid als deze verbintenis
succesvol is. Is dit voorkennis?

VOORKENNIS EN HANDEL IN TEREX-AANDELEN
Terex is een publieke vennootschap die is genoteerd
aan de beurs van New York en wordt gereguleerd door
effectenwetgeving van de VS, die door alle teamleden
van Terex wereldwijd in acht moeten worden genomen,
in het bijzonder bij het behandelen van voorkennis en het
handelen in Terex-aandelen.

OVERHEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

ONDERNEMING EN
AANDEELHOUDERS

JA

NEE

Het kopen of verkopen van aandelen van het bedrijf op basis
van informatie die niet openbaar is gemaakt, maar waartoe u als
"insider" toegang hebt, is in strijd met de wet.
U moet vooral voorzichtig zijn door niet te handelen in
Terex-obligaties kort voor en onmiddellijk nadat Terex
belangrijke informatie heeft vrijgegeven, zoals financiële
resultaten per kwartaal of aan het einde van het jaar.
Als algemene regel mogen teamleden van Terex niet
handelen totdat ten minste 24 uur is verstreken nadat
de informatie werd vrijgegeven. Short sales en trading
in Terex-obligaties die speculatief van aard zijn, zijn niet
toegestaan.
Als u vragen hebt, bekijk dan voordat u handelt het
Beleid betreffende handel met voorkennis van Terex.
U kunt ook contact opnemen met enige advocaat van de
Juridische afdeling van Terex.

Transacties in Terex-obligaties, of de obligaties van een
andere onderneming waarmee Terex werkt, mogen
nooit worden uitgevoerd onder omstandigheden waarin
voorkennis kan zijn of schijnt te zijn betrokken. De
wetgeving betreffende handel met voorkennis is van
toepassing op alle teamleden wereldwijd, ongeacht waar
zij verblijven of werken, alsmede op partners, kinderen
en andere familieleden van teamleden en iedereen die u
als familielid behandelt.
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HET BESCHERMEN VAN BEDRIJFSACTIVA
We zijn allemaal verantwoordelijk voor het beschermen
van de tastbare en intellectuele bezittingen van de
Onderneming tegen verlies, diefstal, schade of misbruik.
De tastbare bezittingen van de Onderneming omvatten
contant geld en andere financiële bezittingen, faciliteiten,
uitrusting en goederen. Intellectuele bezittingen omvatten
intellectueel eigendom (bijv., handelsgeheimen, octrooien,
handelsmerken, auteursrechten), particuliere informatie
(zoals ondernemingsplannen, prijsstellingsmodellen,
ontwerpen en niet gepubliceerde financiële informatie)
en andere waardevolle informatie (bijv., klantenlijsten,
materiaallijsten, verkoperslijsten en facturen).
Er wordt van teamleden van Terex verwacht de
tastbare bezittingen van de Onderneming altijd met
zorg en respect te behandelen en voorzorgen te
nemen tegen verspilling, diefstal, schade of misbruik.
Intellectuele eigendomsrechten zijn net zo essentieel
in het beschermen van de investeringen die Terex of
andere ondernemingen en personen maken in het
ontwikkelen van nieuwe producten en ideeën. We moet
onze intellectuele eigendomsrechten beschermen tegen
verduistering en de intellectuele eigendomsrechten van
anderen respecteren.
Als u vragen hebt over intellectueel eigendom,
auteursrechten, handelsmerken en octrooien of andere
particuliere informatie van Terex, neem dan contact op
met enige advocaat van de Juridische afdeling van
Terex.
Het beschermen van de vertrouwelijke informatie van Terex is
essentieel voor onze concurrentiepositie.
HET BESCHERMEN VAN VERTROUWELIJKE
INFORMATIE
U kunt tijdens uw werk in aanraking komen met
vertrouwelijke of particuliere niet openbare informatie
over Terex of andere ondernemingen. Het beschermen
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van vertrouwelijke en particuliere informatie van Terex is
essentieel voor ons concurrentievoordeel. Alle teamleden
moeten persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor de
bescherming van particuliere en vertrouwelijke informatie
van zowel de Onderneming als van derde partijen, tegen
onbevoegde bekendmaking, wijzigingen of verlies.
Teamleden zijn verplicht om de volgende aanvullende
stappen te nemen voor de bescherming van particuliere
of vertrouwelijke informatie:
Het beperken van de toegang tot bevoegde
personen of partijen.
Het opslaan van particuliere of vertrouwelijke
informatie op door Terex gecontroleerde systemen of
geautoriseerde systemen van derde partijen.
Het verkrijgen van goedkeuring van Terex IT voordat
u cloudgebaseerde systemen/toepassingen gebruikt.
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INDEX

Test uzelf
Ik werk met veel vertrouwelijke informatie van
teamleden omdat ik bij Human Resources werk.
Aangezien ik naar veel locaties van Terex reis, wil
ik weten waar ik de vertrouwelijke informatie van
teamleden die ik mogelijk nodig heb moet opslaan?
	Op mijn harde schijf, omdat ik de enige ben
die er toegang toe heeft en wanneer ik op een
zakenreis ben, heb ik gemakkelijke toegang tot
de vertrouwelijke informatie die ik nodig heb.

	Op een netwerk van Terex waartoe uitsluitend
bevoegde personen toegang hebben.
	In mijn persoonlijke cloudgebaseerde
toepassing, waar alleen ik toegang toe heb.
Wanneer ik reis kan ik gemakkelijk de informatie
krijgen die ik nodig heb.

Het versleutelen van particuliere of vertrouwelijke
informatie voordat u deze buiten Terex verzendt,
deze op mobiele apparaten (zoals laptops, tablets en
smartphones) opslaat of deze op verwijderbare media
(zoals USB-stations, cd's of dvd's) opslaat. Mobiele
apparaten en verwijderbare media moeten voor
gebruik worden verschaft of goedgekeurd door Terex
IT.
Wees vooral voorzichtig bij het gebruik van
sociale media (zoals Facebook, Twitter of LinkedIn)
of telefoon, e-mail of andere elektronische middelen
voor het opslaan en verzenden van informatie.
Bespreek geen vertrouwelijke of particuliere
informatie op openbare plaatsen places waar anderen
dit kunnen horen.

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.
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Test uzelf
Het is deel van mijn werk om concurrentieinformatie te verzamelen, zodat ik de markt kan
begrijpen en kan mededingen voor zaken. Welke
methodes kan ik gebruiken?

	Vragen aan een vriend die voor een concurrent
werkt.

	Het accepteren van een kopie van een offerte
van een concurrent die door een klant wordt
aangeboden, zodat u een concurrerende offerte
voor onze apparatuur kunt indienen.
	Het inhuren van een onderzoeksfirma die
gebruik maakt van sociale media om contact op
te nemen met werknemers van concurrenten en
die over te halen om vertrouwelijke informatie
prijs te geven.

Wees u ervan bewust dat zelfs wanneer uw diensten
aan of betrekking bij Terex eindigen, dat u nog steeds
de verplichting hebt om vertrouwelijke en particuliere
informatie van Terex op geen enkele manier bekend te
maken of te verschaffen.
CONCURRENTIE-INFORMATIE
Het verzamelen van concurrentie-informatie is routine
bij het zakendoen. Er mogen echter geen misleidende
of illegale middelen worden gebruikt om concurrentieinformatie te verkrijgen. Een teamlid dat op een
ongepaste manier kennis neemt van vertrouwelijke
informatie van een concurrent mag zulke informatie niet
bekijken, kopiëren of bekendmaken. Meer informatie
over Het verzamelen van concurrentie-informatie kan
worden gevonden op het Terex Global Intranet.
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We gebruiken geen misleidende of illegale middelen om
concurrentie-informatie te verkrijgen.
Teamleden die eerder voor een concurrent van Terex
hebben gewerkt mogen de vertrouwelijke informatie van
die concurrent niet bekendmaken en er mag niet worden
gevraagd of toegestaan dat zij dit doen.
COMMUNICATIE- EN INFORMATIESYSTEMEN
Terex verschaft verschillende hulpmiddelen om teamleden
efficiënter te laten werken. U kunt, afhankelijk van
de verantwoordelijkheden van uw functie, toegang
hebben tot e-mail, cloudgebaseerde toepassingen,
computers, servers, netwerken, tablets (zoals een iPad),
smartphones (zoals een iPhone of Android), printers,
faxmachines, videoconferencing, telefoons, voicemail en/
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of andere communicatieapparatuur. Deze hulpmiddelen
zijn eigendom van de Onderneming en moeten worden
gebruikt op een manier die voldoet aan de waarden
van onze Terex Way, Terex-beleid en toepasselijke
wetgeving.
Krijg nooit toegang, of poog nooit om toegang te krijgen
tot systemen of fysieke ruimtes, tenzij u uitdrukkelijk bent
geautoriseerd om dit te doen. Geef evenzo derde partijen
geen toegang tot systemen of fysieke ruimtes van de
Onderneming zonder juiste autorisatie.
U moet zich bewust zijn van het volgende, tenzij lokale
wetgeving anders bepaalt:
ΔΔ Alle communicatie en informatie die wordt verzonden
door of wordt ontvangen of opgeslagen op systemen
of apparatuur van de Onderneming zijn eigendom van
Terex.
ΔΔ Systemen of apparatuur van de Onderneming mogen
nooit worden gebruikt voor ongepaste, beledigende,
lasterlijke of kwellende materialen of activiteiten.
ΔΔ De e-mail- en andere computersystemen van Terex
zijn voor zakelijk gebruik voor Terex, waarbij beperkt
persoonlijk gebruik is toegestaan.
ΔΔ Terex is niet verantwoordelijk voor het beschermen,
herstellen of terugkrijgen van informatie die door u is
opgeslagen als gevolg van uw persoonlijke gebruik van
een systeem van Terex (bijv. e-mail server, desktop,
laptop of anderszins).
ΔΔ U mag geen enkele verwachting van privacy hebben bij
het gebruik van e-mail, voicemail, computer, telefoon en
andere communicatiesystemen van de Onderneming.
ΔΔ De Onderneming behoudt zich het recht voor van het
bewaken en openen van het bedrijfs-e-mailaccount,
de voicemail, computer, telefoon en andere verslagen,
inclusief communicatie en internetactiviteit, van een
teamlid.
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ΔΔ U mag geen persoonlijke apparatuur gebruiken voor
zaken voor de Onderneming of deze verbinden met
enig intern netwerk van Terex zonder schriftelijke
toestemming van Terex IT, en
ΔΔ De Onderneming behoudt zich het recht voor om
bedrijfsinformatie te wissen die is opgeslagen op het
persoonlijk eigendom van een teamlid, zoals tablets of
smartphones.
Ondernemingssystemen mogen nooit worden gebruikt voor ongepaste, beledigende, lasterlijke of kwellende materialen.
PRIVACY EN BESCHERMING VAN GEGEVENS
Terex respecteert de privacy van persoonlijk gegevens die
toebehoren aan teamleden en anderen. Alle teamleden
van Terex zijn verplicht om te voldoen aan het Beleid
betreffende bescherming van gegevens van Terex
Corporation.

INDEX

Test uzelf
Ik ben toen ik op reis was mijn laptop verloren.
Mijn laptop bevatte vertrouwelijke informatie over
onze klanten en de informatie was versleuteld. Ik
heb echt een laptop nodig om mijn werk te doen.
Wat moet ik doen?
Bestel een nieuw laptop via de lokale IT.

	Leen een laptop omdat u de verloren laptop
mogelijk terugvindt.
	Rapporteer aan GlobalInfoSec@terex.com dat
u uw laptop hebt verloren.

	Rapporteer aan uw manager dat u uw laptop
hebt verloren.
C&D

Terex draagt persoonlijk identificeerbare gegevens
internationaal over, onder naleving van de
privacywetgeving van de zendende en ontvangende
landen. Terex Corporation is toegewijd aan het met zorg
behandelen van persoonlijk identificeerbare informatie
en het beveiligen en beschermen van zulke informatie
om te verzekeren dat deze niet verloren gaat, zonder
autorisatie wordt gebruikt of er toegang toe wordt
verkregen of wordt bekendgemaakt, gewijzigd of
vernietigd. Teamleden aan wie persoonlijke gegevens
zijn toevertrouwd mogen alleen gebruik maken van
zulke gegevens voor de bestemde doelen en moeten de
vertrouwelijkheid van de gegevens beschermen. Als u
vragen hebt over privacy of bescherming van gegevens,
neem dan contact op met iemand van het Terex Ethics
& Compliance team.

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.
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GEGEVENSREGISTRATIE
Wij zijn toegewijd aan eerlijke, nauwkeurige en tijdige
vastlegging en rapportering van bedrijfsinformatie. Het
is belangrijk dat we bedrijfsbescheiden aanmaken en
bijhouden die nauwkeurig, authentiek, betrouwbaar,
volledige, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn.
Bedrijfsbescheiden mogen alleen worden vernietigd
wanneer deze aan alle toepasselijke eisen voor
aanhouding hebben voldaan. Het nalaten om
bedrijfsbescheiden juist te behouden of te vernietigen
kan leiden tot ernstige consequenties voor u en voor de
Onderneming. Aanvullende informatie over het behoud
van documenten kan worden gevonden in het Beleid
betreffende de levenscyclus van informatiebeheer
van Terex Corporation.
MEDIA EN OPENBARE ONDERZOEKEN
Communicaties met de nieuwsmedia en anderen
buiten onze Onderneming zijn belangrijk en kunnen
invloed hebben op onze zaken en de reputatie en het
imago van Terex. Het is essentieel dat communicaties
van de Onderneming consistent, nauwkeurig,
verantwoordelijk, volgzaam en professioneel zijn. Om die
redenen moeten teamleden die niet zijn geautoriseerd
verzoeken om financiële informatie, voorkennis of
andere bedrijfsinformatie doorverwijzen naar de
Investeerdersrelaties van Terex, in overeenstemming met
de Richtlijnen voor externe communicatie van Terex.
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DE TEREX WAY

Voor onze overheden en
onze gemeenschappen
Het voldoen aan alle wetgeving, naar de letter
en de geest, maakt deel uit van hoe wij zaken
doen. De volgende sectie van deze Code,
De Terex Way voor onze overheden en onze
gemeenschappen, beschrijft onze toewijding
aan het zijn van goede wereld-, nationale en
lokale burgers en wat er in dit verband van
alle teamleden van Terex wordt verwacht.
NALEVING VAN WETTEN
Wij doen zaken in vele landen overal ter wereld. Als
gevolg hiervan zijn onze operaties onderworpen aan
de wetgevingen van veel landen, provincies, staten,
gemeentes en partnerschappen, zoals de Europese Unie.
Het is voor ons een belangrijke uitdaging om te begrijpen
hoe deze wetgevingen van toepassing zijn op onze
operaties. Als een in de VS gevestigde onderneming
strekt de wetgeving van de VS zich in veel gevallen uit
naar onze operaties en filialen en naar teamleden van
Terex die zich bevinden in andere landen waar wij zaken
doen. Andere landen kunnen hun eigen wetgeving ook
buiten hun grenzen toepassen.
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Wij zijn toegewijd aan het opereren op het hoogste
niveau van ethisch gedrag en aan het voldoen aan alle
toepasselijke wetgeving, voorschriften en industriële
codes in ieder land waar wij zaken doen, inclusief
degene die slavernij, onderworpenheid, mensenhandel,
kinderarbeid en dwangarbeid verbieden. Wij laten ons
niet in met illegaal gedrag via derde partijen.
Er kan in sommige gevallen een conflict zijn tussen de
toepasselijke wetgeving van twee of meer landen of
tussen de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van
deze Code of Terex-beleid. Leef in die gevallen altijd de
wetgeving of norm na die het hoogste niveau van ethisch
gedrag vereist en neem contact op met de afdeling
Ethics & Compliance van Terex of enige advocaat in
de Juridische afdeling van Terex om u te helpen bij het
oplossen van het conflict.

Vraag en antwoord
Wetgeving betreffende milieubescherming is zo
gecompliceerd; hoe kan ik weten wanneer ik me
zorgen moet maken over een bepaalde situatie?

ANTWOORD

MILIEU
Wij zijn toegewijd aan volledige naleving van zowel
de geest als de letter van alle milieuwetgeving
en -voorschriften in ieder land waar wij opereren.
Bovendien heeft ieder teamlid van Terex een persoonlijke
verantwoordelijkheid om overtredingen, verspilling of
lozingen in het milieu te rapporteren aan hun directe chef,
GVM-deskundige of locatieleider, zodat deze onmiddellijk
kunnen worden gesaneerd.
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Terex verbiedt, zonder uitzondering, het invoeren van
informatie op enig overheidsformulier, bewakingsrapport
of in antwoord op enig verzoek om informatie van enige
overheidsinstantie, waarvan bekend is dat deze vals
is. Het knoeien met of verdunnen van monsters of het
anderszins verschaffen van valse informatie over de
resultaten van bemonstering en het opzettelijk nalaten
om vergunningsvoorwaarden of van toepassing zijnde
protocollen voor het verzamelen, bemonsteren, testen,
analyseren of vastleggen van milieugegevens op te
volgen is ten strengste verboden. Bovendien is het
omzeilen van enige milieucontrole of -bewaking in strijd
met de wetgeving of vergunningsvoorwaarden ten
strengste verboden.
Alle van toepassing zijnde vergunningen moeten worden
verkregen en de voorwaarden van deze vergunningen
moeten worden nageleefd. Wij zijn toegewijd aan
milieubescherming door het verminderen en voorkomen
van verspilling, morserij of lozingen in het milieu. Wij
zijn ook toegewijd aan veilig gebruik, behandelen,
transporteren en afvoeren van alle grondstoffen,
producten en afval.

Wij hebben het voorrecht
om in vele gemeenschappen
over de hele wereld zaken
te doen. (Een kraan van
Terex verleende steun bij
de verhuizing van Tanzi,
een zeldzame Rothschild
giraf, van de dierentuin van
Melbourne naar de Mogo
dierentuin in Australië. Tanzi
werd herenigd met haar
zuster Shani.)
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STEUN VOOR EN BETROKKENHEID BIJ
GEMEENSCHAPPEN
Wij hebben het voorrecht om in vele gemeenschappen
over de hele wereld zaken te doen. Wij moeten als
burgers van die gemeenschappen altijd verantwoordelijk
handelen. Dit betekent dat wij onze operaties veilig
moeten uitvoeren en dat wij zijn voorbereid op
noodsituaties die zich voor kunnen doen.

OVERHEDEN
EN
EN GEMEENSCHAPPEN
GEMEENSCHAPPEN

INDEX

We zijn goede wereld-, nationale en lokale burgers. Wij ondersteunen
en bouwen onze gemeenschappen. (Een kraan van Terex hielp bij de
restauratie van een Cambodjaanse tempel uit de oudheid.)

We ondersteunen en bouwen onze gemeenschappen
en koesteren lokale ontwikkeling doordat wij actief zijn
betrokken. Onze betrokkenheid kan zo eenvoudig zijn
als het sponsoren van een lokale jeugdorganisatie of zo
complex als het helpen bij het bouwen van een school
of ziekenhuis. Wij zijn burgers in onze gemeenschappen.
Wanneer wij onze gemeenschappen verbeteren, dan
verbeteren wij onze zaken.
Liefdadige bijdragen en donaties die uit naam van Terex
of met bedrijfsfondsen worden gedaan, moeten vooraf
worden goedgekeurd door de algemeen manager of
locatieleider en de president van het bedrijfssegment.
Bovendien moeten liefdadige bijdragen of donaties, of
een serie van liefdadige bijdragen of donaties, vooraf
worden goedgekeurd door de President en Chief
Executive Officer, die een waarde hebben van meer
dan $2.500 USD per jaar. Alle goedkeuringen dienen
schriftelijk te worden gegeven.
POLITIEKE ACTIVITEITEN EN BIJDRAGEN
Wij respecteren het recht van teamleden op deelname
aan politieke activiteiten; de beslissing om betrokken
te raken is echter volledig persoonlijk en vrijwillig. De
persoonlijk politieke activiteiten van teamleden moeten
in hun eigen tijd en met hun eigen middelen worden
uitgevoerd. U moet te allen tijde duidelijk maken dat uw
zienswijzen en acties die van uzelf zijn en niet die van de
Onderneming.

Heeft iemand nog vragen? Meer informatie nodig of een andere manier om uw bedenkingen ter sprake te brengen? Raadpleeg De Terex Way voor het vragen om hulp of het ter sprake brengen van bedenkingen.

VORIGE

VOLGENDE

INLEIDING

OM HULP VRAGEN OF
BEDENKINGEN TER SPRAKE
BRENGEN

Teamleden mogen vanwege strikte limieten aan
bedrijfs- en politieke activiteiten geen enkele directe of
indirecte politieke bijdrage leveren uit naam van Terex
of met fondsen van de Onderneming, tenzij u hiervoor
voorafgaand, schriftelijk bent geautoriseerd door de
Chief Executive Officer, Chief Financial Officer of General
Counsel van Terex Corporation. De wetgeving van veel
landen beperkt nadrukkelijk politieke bijdragen door
ondernemingen. Het overtreden van deze wetgeving kan
resulteren in zeer ernstige straffen, inclusief individuele
gevangenisstraf.
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Vraag en antwoord
Mijn manager vroeg mij om een bijdrage ter
ondersteuning van een politieke kandidaat die hij
steunt. Is dat gepast?

JA

NEE
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