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5Gedragscode van Krka

In de Gedragscode van Krka (hierna "Code") worden de principes en 
regels gedefinieerd voor ethisch gedrag, goede bedrijfspraktijken en de 
gedragsnormen in Krka, d.d., Novo Mesto, en zijn dochterondernemingen 
(hierna "Krka") die bindend zijn voor alle werknemers van Krka. De Code 
zal beschouwd worden als de rechtsgrond voor alle andere interne regels 
van Krka.

Het basisprincipe voor alle werknemers van Krka is consequent gedrag 
in overeenstemming met de hoogste morele normen en principes die 
eerlijkheid, loyaliteit en professionalisme beheersen en een consequente 
naleving van de voorschriften en richtlijnen van internationale organisaties 
voor de farmaceutische sector en van de interne regels van Krka.

De Code is verkrijgbaar voor het publiek op de website van Krka https://
www.krka.biz/sl/. De zakenpartners van Krka kunnen zich vertrouwd maken 
met de Code, aangezien we van hen verwachten dat ze die naleven tijdens 
het zakendoen met Krka.



FUNDAMENTELE 
ETHISCHE PRINCIPES
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De fundamentele ethische principes zijn respect, samenwerking, 
uitmuntendheid en integriteit van het management, zowel in relaties tussen 
werknemers als in externe relaties.

Als werknemers van Krka weten we dat naleving van de fundamentele 
principes helpt om de visie van Krka te realiseren, geplande 
bedrijfsresultaten te behalen, de reputatie van Krka te beschermen en bij 
te dragen aan de ontwikkeling van een bredere sociale omgeving waarin 
we werken.
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Gelijke kansen voor iedereen, respect voor legale normen en een ethische 
behandeling van andere personen en de bredere sociale gemeenschap 
liggen aan de basis van ons werk. We respecteren de mensenrechten 
zoals ze gedefinieerd zijn in de internationaal erkende principes en richtlijnen. 
We werken in alle landen waar Krka aanwezig is in overeenstemming 
met alle wettelijke voorschriften en normen die betrekking hebben op de 
mensenrechten.

We respecteren waardigheid, persoonlijke integriteit en de privacy van 
elk persoon. We respecteren ook de vrijheid van mening en meningsuiting en 
we behandelen andere personen altijd met respect. We communiceren met 
onze collega's op een open manier, ongeacht hun professionele kwalificaties 
en leiderspositie. Alle vormen van oneerlijk en illegaal werk zijn verboden.

Alle discriminatie van werknemers is verboden. De werknemers worden 
gelijk behandeld, ongeacht hun nationaliteit, ras of etnische afkomst, nationale 
of sociale afkomst, geslacht, huidskleur, handicap, geloof of overtuiging, 
leeftijd, seksuele oriëntatie, gezinssituatie, lidmaatschap bij een vakbond, 
financiële stabiliteit of andere persoonlijke omstandigheden.

Alle vormen van intimidatie en slechte behandeling zijn verboden op 
de werkplek. Wij bieden eerlijke werkvoorwaarden en een open en creatieve 
werkomgeving. Wij bieden een werkomgeving die vrij is van psychologische 
druk, seksuele of andere intimidatie of slechte behandeling door andere 
werknemers, leidinggevenden of derde partijen. We moeten ons allemaal 
onthouden van ongepaste handelingen die een bedreiging vormen voor de 
waardigheid van een ander persoon. We moeten onmiddellijk gedetecteerd 
ongepast gedrag door een werknemer melden aan onze leidinggevende 
of aan het hoofd van een organisatorische unit. Gedetecteerd ongepast 
gedrag van een leidinggevende moet onmiddellijk worden gemeld aan diens 
leidinggevende of aan de persoon die geautoriseerd is voor het aanpakken 
van pesterijen. Alle werknemers mogen pesterijen melden aan om het even 
welke relevante geautoriseerde persoon. Op Krknet, de interne website 
van Krka, vindt u de Gedragsregels in het geval van pesterijen en een lijst 
met personen die geautoriseerd zijn voor het aanpakken van pesterijen. 
(Gedragsregels in het geval van pesterijen)

Respect
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We bieden een veilige en gezonde werkomgeving waar onze werknemers 
niet blootgesteld zijn aan gezondheidsrisico's. We voeren ook regelmatig 
maatregelen in om mogelijke gezondheidsrisico's en risico's op ongevallen 
te verkleinen en te elimineren. Iedereen moet alle voorschriften en 
interne regels die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid op 
het werk naleven. Ons fundamenteel principe is een veilige en gezonde 
werkomgeving; en daarom mogen werknemers niet werken of aanwezig zijn 
in de werkomgeving wanneer ze onder de invloed zijn van alcohol, drugs of 
andere verboden substanties. Roken is overal in Krka verboden. Ons werk 
moet zorgvuldig worden uitgevoerd, zodat ons leven en gezondheid en 
het leven en de gezondheid van andere personen niet in het gedrang 
komen. Werkuitrustingen, veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden in overeenstemming met 
hun doeleinde en de instructies van de werkgever. Ze moeten voorzichtig 
behandeld worden en in een perfecte staat gehouden worden.

Regelmatige opleidingen en trainingen die betrekking hebben op de 
gezondheid en veiligheid op het werk, brandveiligheid en de bescherming van 
eigendommen maken deel uit van de verplichtingen van elke werknemer, net 
zoals het op de hoogte stellen van leidinggevenden over tekortkomingen en 
gevaren in de werkomgeving en de werkplek.
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In de milieus waarin we actief zijn, werken we samen met verschillende 
belanghebbenden – aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, 
instituten, maatschappelijke organisaties en individuelen. We moedigen 
samenwerking aan die gebaseerd is op wederzijds respect en aandacht 
voor verschillende meningen en die ernaar streeft de waarde van Krka te 
verhogen.

Alle relaties met de medische, farmaceutische en diergeneeskundige 
sectoren zijn gefocust op het bieden van professionele en objectieve 
informatie over onze producten, waardoor de patiënten en gebruikers meer 
voordelen krijgen, de medische zorg verbeterd wordt en de uitwisseling van 
deskundige kennis en vaardigheden mogelijk wordt. Zij zijn ook onderhevig 
aan strikte voorschriften, interne regels en hoge ethische normen.

Er wordt objectieve informatie gegeven aan het professioneel publiek 
over de producten van Krka, hun kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. Voor de 
ontwikkeling, productie, verkoop en promotie van onze producten wordt 
er samengewerkt met gezondheidsorganisaties zoals ziekenhuizen, 
klinieken, universiteiten en andere onderwijsinstellingen, regelgevende 
instanties en openbare instanties die met geneesmiddelen werken en 
tijdens deze samenwerking leven we alle voorschriften na en verzekeren we 
transparante documentatie.  

We streven naar allesomvattende en transparante rapportage over 
de bedrijfsactiviteiten en de verstrekking van volledige, eerlijke, tijdige 
en relevante informatie aan de regelgevende instanties, aandeelhouders, 
investeerders, de media, analisten en het algemeen publiek. Alle 
rapporten en financiële en bedrijfsinformatie worden voorbereid en 
gepubliceerd in overeenstemming met de voorschriften en de internationale 
rapporteringsnormen. Bij het zakendoen en het rapporteren zijn we ons ervan 
bewust dat ons succes gebaseerd is op een bredere sociale gemeenschap 
en dat we altijd moeten handelen op een manier die voordelig is voor onze 
belanghebbenden.

Samenwerking
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We leveren efficiënte en veilige kwaliteitsproducten. De efficiëntie, 
kwaliteit en veiligheid van de producten worden gemonitord in alle stadia 
van de levenscyclus van het product, van de ontwikkeling tot het gebruik en 
aan de hand van feedback. We hebben een systeem voor het rapporteren 
en verzamelen van informatie over ongewenste bijwerkingen van medische 
producten ontworpen dat onmiddellijke actie mogelijk maakt.

Ons onderzoek, ontwikkeling en samenwerking met partners in de 
medische sector en de zakenwereld helpen ons om onze kennis op het 
farmaceutisch gebied te verbeteren, op basis waarvan we consistent 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve medische producten. 
We verzekeren dat het door ons uitgevoerd onderzoek onafhankelijk en 
professioneel is, dat de onderzoeksresultaten naar behoren opgeslagen 
en gerapporteerd worden en dat er altijd rekening wordt gehouden met de 
feedback.

We streven ernaar eerlijke, volledige en tijdige informatie over onze 
producten te verstrekken aan patiënten, gebruikers, personen in de 
gezondheidszorg, het professioneel publiek, regelgevende instanties, 
zakenpartners en kopers.

Alle informatie die wij te weten gekomen zijn tijdens ons werk 
vertegenwoordigt bedrijfsactiva die we verplicht zijn te beschermen, zelfs 
na de beëindiging van onze tewerkstelling bij Krka. De openbaarmaking van 
gevoelige of vertrouwelijke, interne informatie of op basis ervan zakendoen 
is verboden en kan leiden tot arbeidsrechtelijke, administratieve, burgerlijke en 
strafrechtelijke procedures tegen het bedrijf en de persoon die de informatie 
openbaar gemaakt heeft.

Werknemers moeten informatie die geclassificeerd is als vertrouwelijk of door 
haar aard als vertrouwelijk beschouwd wordt, veilig houden, mogen ze niet 
gebruiken voor persoonlijke doeleinden en mogen ze niet aan een derde partij 
binnen of buiten het bedrijf onthullen zonder voorafgaande goedkeuring. Dit 
is vooral van toepassing op bijzonder gevoelige bedrijfsinformatie, technische 
gegevens en commerciële informatie, andere informatie over het bedrijf en de 
werknemers en informatie over derde partijen.  

Uitmuntendheid
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Werknemers moeten alle regels en procedures inzake het behoud en 
de bescherming van informatie naleven. Vertrouwelijke informatie en 
intellectuele eigendommen van zakenpartners en derde partijen moeten ook 
zorgvuldig worden beschermd. (Regels inzake de bepaling en het behoud van 
handelsgeheimen)

Wanneer u twijfelt of bepaalde informatie gevoelig en vertrouwelijk is, moet 
u ze behandelen als uiterst vertrouwelijk en het advies inwinnen van de 
beheerder ervan of van Juridische Zaken. We respecteren de cleandesk- en 
cleanscreen-beleiden. Als er gevoelige informatie via e-mail wordt verzonden, 
moeten we verzekeren dat de bijlage met die inhoud naar behoren beschermd 
is tegen niet-geautoriseerde toegang. We sturen geen kettingbrieven, grappen 
of andere ongepaste inhoud via e-mail. We klikken niet op niet-geverifieerde 
weblinks en openen geen bijlagen van onbekende bronnen in e-mails van 
onbekende zenders, aangezien we het slachtoffer zouden kunnen worden 
van een cyberaanval. De informatiebeveiliger van Krka organiseert, 
leidt en coördineert activiteiten om de informatiebeveiliging te verzekeren. 
Werknemers kunnen ideeën en meningen aan de informatiebeveiliger geven 
of hem benaderen als ze tekortkomingen op dit gebied detecteren. (Regels 
inzake het gepast gebruik van informatietechnologie)

Persoonsgegevens moeten op een transparante, veilige en voorzichtige 
manier worden behandeld in overeenstemming met de voorschriften inzake 
de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Persoonsgegevens 
mogen enkel verzameld worden voor zover dat nodig is voor de naleving 
van wettelijke vereisten en de legitieme belangen van Krka of met de 
persoonlijke toestemming van de betrokken persoon die hij op om het even 
welk moment kan terugtrekken. Als u van mening bent dat uw rechten op het 
vlak van de persoonsgegevensbescherming geschonden zijn, win het advies 
in van uw leidinggevende of neem contact op met de functionaris voor 
gegevensbescherming. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens 
moet onmiddellijk en niet later dan 24 uur gecommuniceerd worden aan de 
functionaris voor gegevensbescherming (dataprotection.officer@krka.biz). 
De contactdetails van de functionarissen voor gegevensbescherming in de 
individuele dochterondernemingen zijn beschikbaar op de interne website. 
(Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens)
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We beschermen de reputatie van het bedrijf. Alle werknemers moeten zich 
vertrouwd maken met de strategisch belangrijke objectieven, de missie, visie 
en waarden van Krka. In het licht hiervan moeten de werknemers meehelpen 
om een cultuur van wederzijds vertrouwen, respect, levenslang leren en 
verantwoordelijk en efficiënt werk te creëren. Er wordt informatie gedeeld 
op interne vergaderingen (bijeenkomsten, regelmatige trainingscyclussen) en 
bijeenkomsten van werknemers, via interne webpagina's, interne tijdschriften 
en elektronische communicaties.

Voor alle foto's, video's en geluidsopnames en ook voor alle tekst die 
gecreëerd zijn in Krka moet er een schriftelijke toestemming van Public 
Relations (public.relations@krka.biz) verkregen worden, voordat ze 
gepubliceerd worden in geprinte of digitale media voor reclame- of 
privédoeleinden. Enkel de personen die geautoriseerd zijn om Krka in het 
openbaar te vertegenwoordigen, mogen uit naam van het bedrijf met de 
media communiceren.

Elektronische communicatie is een integraal onderdeel van onze 
bedrijfsrelaties; ze wordt gebruikt om de reputatie van Krka en die van de 
producten van Krka op te bouwen en om de zichtbaarheid van Krka te 
vergroten. E-mails moeten op een redelijke en rationele manier worden 
gebruikt, zodat de reputatie van Krka op geen enkele manier geschaad wordt.

We weten dat sociale netwerken geen privacy bieden en daarom leven 
we de waarden van Krka na en letten we op onze persoonlijke integriteit 
wanneer we ze gebruiken. Wanneer we sociale media gebruiken, weten we 
dat de informatie over ons of Krka die gedeeld wordt op zulke netwerken voor 
altijd op die netwerken gepubliceerd blijft en voor iedereen beschikbaar is. 
(Instructies voor de werknemers inzake het gebruik van online sociale media)

Bedrijfsactiva moeten voorzichtig behandeld worden en gebruikt worden 
op een rationele manier voor het beoogde doeleinde in overeenstemming 
met de interne voorschriften en instructies. Alle werknemers moeten de 
bedrijfsactiva met de nodige zorgvuldigheid beheren en het verlies, diefstal of 
niet-geautoriseerd gebruik ervan vermijden. Bedrijfsactiva zijn bedoeld voor 
de behoeften van het bedrijf en mogen enkel in uitzonderlijke omstandigheden 
en binnen het overeengekomen toepassingsgebied gebruikt worden voor 
persoonlijke behoeften. (Instructies voor het bepalen van persoonlijke 
aansprakelijkheid bij het hanteren van apparatuur)
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We moeten ons onthouden van handelingen die met betrekking tot de aard 
van het uitgevoerde werk materiële of morele schade berokkenen of zouden 
kunnen berokkenen aan de zakelijke belangen en reputatie van Krka. 
Tijdens ons werk beschermen we het algemeen imago van het bedrijf en 
volgen we altijd de instructies, protocollen en de zakelijke etiquette van Krka.

Integriteit van het 
management
De uitvoerende managers nemen bij de uitvoering van hun werk en taken 
hun persoonlijke integriteit en de kernprincipes voor de bedrijfsactiviteiten 
van Krka in acht. Het bedrijfsmanagement en de hogere managers geven 
het voorbeeld met hun werk en hun managementstijl en ze zijn essentieel 
voor het creëren van een bedrijfs- en werkomgeving waarin werknemers 
en andere belanghebbenden kunnen handelen in overeenstemming met de 
voorschriften en de ethische normen. Het management en de hogere managers 
zijn verantwoordelijk om werknemers te informeren over hun rechten, plichten, 
taken en alle relevante voorschriften en de interne regels van het bedrijf en om 
ervoor te zorgen dat ze handelen in overeenstemming met de regels, principes 
en waarden van Krka. Het bedrijfsmanagement en alle hogere managers 
handelen bij de uitvoering van hun werk en taken op een verantwoordelijke 
manier ten aanzien van de eigenaren, werknemers en bedrijfsactiva. 

In Krka creëren we een cultuur van vertrouwen, respect, samenwerking en 
teamwork, levenslang leren en verantwoordelijk en efficiënt werk. Onze kennis, 
vaardigheden, innovaties, goede werkgewoonten en creativiteit helpen ons 
om snel en flexibel te kunnen handelen. We doen zaken in een veranderend 
bedrijfsklimaat en daarom moeten we snel reageren op de marktvragen, de 
vooruitgang volgen, ons aanpassen aan verschillende werkprocesvereisten 
en flexibele oplossingen vinden. De werknemers van Krka bevorderen goede 
relaties. Partnership en vertrouwen vormen de basis voor respectvolle relaties 
tussen alle werknemers en partners. We streven naar de creatie van een 
werkomgeving waarin werknemers zich aangemoedigd voelen om creatief en 
efficiënt te zijn. We moedigen werknemers aan om altijd naar nieuwe ideeën te 
zoeken, erover te spreken en ze te realiseren, als het blijkt dat ze de juiste zijn. 
We voeren onze taken zo goed mogelijk als we kunnen uit en zo efficiënt en 
snel mogelijk.



INTEGRITEIT  
VAN HET 
MANAGEMENT



16 Gedragscode van Krka

Het basisprincipe voor alle werknemers met betrekking tot de uitvoering 
van hun werk en taken is om te handelen in overeenstemming met de 
fundamentele ethische principes en bepalingen van deze Code en alle 
voorschriften en interne regels van Krka van toepassing. Alle frauduleuze 
en corrupte handelingen zijn verboden.

De preventie van fraude en corruptie wordt geregeld door bijzondere 
regels (Regels inzake fraudepreventie, -detectie en -onderzoek)

Alle werknemers van Krka handelen steeds op een ethische en 
professionele manier en in overeenstemming met de voorschriften. In Krka 
is het volgende van toepassing:

• we passen het principe van nultolerantie toe op het gebied van 
fraude- en corruptiepreventie en bedrijfscompliance. Dit betekent 
dat de werknemers en zakenpartners zich niet op een onethische, 
onprofessionele of onwettelijke manier mogen gedragen;

• we benutten geen bedrijfskansen, bedrijfsactiva en informatie van 
Krka om persoonlijke of economische voordelen of voordelen van een 
derde partij te verkrijgen;

• we beloven geen voordelen en geven geen cadeaus om de 
beslissingen van nationale overheden, openbare ambtenaren, 
zakenpartners of andere rechtspersonen te beïnvloeden en we 
accepteren geen cadeaus of andere voordelen die onze beslissingen 
met betrekking tot ons werk zouden kunnen beïnvloeden;

• we laten enkel sporadische, symbolische of promotiecadeaus toe 
van een kleine waarde, alsook buffetrecepties die traditioneel of 
gebruikelijk zijn en we bezoeken evenementen, zoals bedrijfs-, sport-, 
onderwijs- en andere evenementen of bijeenkomsten, maar ze mogen 
het basisdoeleinde van het evenement niet overschrijden.

• we vermijden situaties die de indruk zouden kunnen geven dat 
er illegaal cadeaus van een hogere waarde of andere voordelen 
gegeven, beloofd of ontvangen worden en we gaan geen zakelijke 
relaties aan die potentieel een ernstig risico vormen op een dergelijke 
reactie van onze zakenpartners.

Verbod op fraude en corruptie
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We verzekeren dat de personen die toegang hebben tot interne 
informatie op de hoogte zijn van de vertrouwelijkheidsniveaus en de 
gevoeligheid van dergelijke informatie. We hebben geldige interne regels 
inzake het verhandelen van financiële instrumenten van het bedrijf en 
we hebben controlemechanismes ingesteld voor werknemers en derde 
partijen die omgaan met dergelijke informatie. Op deze manier kunnen 
we mogelijke misbruiken en handel met voorkennis vermijden. Er wordt 
een tijdsperiode gespecifieerd voor alle personen die toegang hebben tot 
interne informatie, waarin ze geen financiële instrumenten van het bedrijf 
mogen verhandelen.

Belangenconflicten
Er doet zich een belangenconflict voor wanneer de persoonlijke 
belangen van een persoon het vermogen van een werknemer beïnvloeden 
of zouden kunnen beïnvloeden om zorgvuldig en objectief beslissingen 
te nemen en om werk uit te voeren ten voordele van Krka. Dit kan gaan 
om een economisch belang voor een persoon, een persoonlijk belang, 
een belang voor hun gezinsleden of een belang voor andere personen 
die een relatie hebben met die persoon. Een conflict kan ook een gevolg 
zijn van de deelname van een persoon aan ondernemingsgerichte, 
wetenschappelijke, politieke of andere verenigingen. 

Het basisprincipe is dat beslissingen door werknemers genomen moeten 
worden in het beste belang van Krka en daarom moeten alle werknemers 
situaties vermijden waarin er gedacht zou kunnen worden dat hun 
beslissingen voornamelijk op basis van hun persoonlijke belangen en niet 
op basis van die van Krka genomen zijn.

We moeten onmiddellijk onze leidinggevende informeren als we te 
weten gekomen zijn dat onze persoonlijke of andere omstandigheden 
ons werk en ons oordeel of het werk en het oordeel van onze collega's 
zouden kunnen beïnvloeden. Alle belangenconflicten moeten gemeld 
worden en we mogen geen zakelijke beslissingen nemen onder dergelijke 
omstandigheden.
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Belangenconflicten komen vooral voor in de volgende situaties:

• wanneer een werknemer een dominante eigenaar is van een 
concurrerend bedrijf of van een zakenpartner van Krka;

• wanneer een werknemer lid is van een leidinggevend of 
bestuursorgaan van een concurrerend bedrijf of van een bedrijf dat 
een zakenpartner is van Krka;

• wanneer een werknemer werkt uitvoert of een dienst levert voor een 
concurrerend bedrijf of voor een zakenpartner van Krka op basis van 
een contract of op een andere basis (al dan niet tegen betaling of 
gratis);

• wanneer een werknemer beslissingen maakt over de tewerkstelling 
van of beloningen voor zijn naaste familieleden.

Wanneer er twijfel bestaat over een belangenconflict, raadpleeg uw 
leidinggevende, Juridische Zaken of de Chief Compliance Officer.

Tijdens onze tewerkstellingsperiode bij Krka mogen we zonder de 
schriftelijke toestemming van Krka voor onszelf of uit naam van een 
andere partij geen werk uitvoeren of zakendoen die behoren tot de 
activiteiten die Krka uitvoert en die concurrentie zouden kunnen vormen 
voor Krka of als concurrentie beschouwd zouden kunnen worden. 

Promotie van producten
De relaties tussen de farmaceutische en de medische sector wordt 
beheerst door strikte ethische normen, voorschriften en richtlijnen. 
Het adverteren en promoten van de geneesmiddelen en andere 
producten van Krka gebeurt in overeenstemming met de voorschriften 
inzake adverteren en op een manier waarop het redelijk en veilig 
gebruik van geneesmiddelen en andere producten aangemoedigd 
wordt. De geneesmiddelen worden objectief gepresenteerd zonder 
dat hun eigenschappen overdreven worden. Elk individueel element 
van de advertentie en alle onderdelen ervan, die de ontvanger van de 
boodschap ziet als een coherent geheel, zijn in overeenstemming met 
de goedgekeurde samenvatting van de productkarakteristieken. Alle 
productkarakteristieken worden gepresenteerd op een evenwichtige 
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manier en zorgen niet voor misleiding. De marketingvertegenwoordigers 
voeren hun werk uit in overeenstemming met de voorschriften en zijn naar 
behoren opgeleid om producten te promoten. (Code inzake promotie van 
Krka)

We nemen deel aan congressen, symposia en professionele 
evenementen, organiseren rondleidingen van onze productie- en 
ontwikkelingsfaciliteiten en organiseren educatieve evenementen waarop 
er deskundige informatie over de producten van Krka gegeven wordt en 
de recentste medische ontdekkingen meegedeeld worden en waarop 
Krka aan het professioneel publiek wordt voorgesteld als een betrouwbare 
partner.

We ondersteunen wetenschappelijke, medische en farmaceutische 
onderzoeken en educatieve programma's die bedoeld zijn om de kennis 
van deskundigen in de gezondheidszorg te verbeteren en om algemene 
en objectieve informatie te geven over gezondheid, maatregelen voor de 
preventie van ziektes, tekenen en symptomen van ziektes en mogelijke 
behandelingsmethoden.

Donaties en andere financiële en niet-financiële activa die 
gegeven worden aan deskundigen in de gezondheidszorg en aan 
gezondheidsorganisaties zijn bedoeld om actuele medische kennis 
te verkrijgen en om het gezondheidszorgsysteem en onderzoek te 
ondersteunen. Ze zijn transparant en worden gedocumenteerd en 
geïmplementeerd op een manier die uitsluit dat er enige vorm van 
beïnvloeding van deskundigen in de gezondheidszorg, personeel en 
organisaties bestaat op het gebied van het voorschrijven, aanbevelen, 
verstrekken, verkopen of kopen van onze producten.

Alle financiële en niet-financiële activa die aan deskundigen in de 
gezondheidszorg, gezondheidsorganisaties, verenigingen en organisaties 
gegeven worden en die bedoeld zijn voor hun deelname aan professionele 
congressen, lezingen, enz. zijn transparant en worden sinds 30 juni 2018 
op jaarlijkse basis gepubliceerd op de website van Krka.
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We verifiëren regelmatig onze klanten, leveranciers en andere 
zakenpartners en beheren op een efficiënte manier de risico's die 
verbonden zijn aan onze zakelijke relaties met hen. Op deze manier 
kunnen we mogelijke schade aan de reputatie van Krka en zakelijke 
verliezen vermijden. 

We verwachten het volgende van onze leveranciers en zakenpartners:

• ze moeten de mensenrechten respecteren en een werkomgeving 
verschaffen waarin de waardigheid en de privacy van een persoon 
gerespecteerd worden;

• ze moeten alle vormen van illegaal werk weigeren;

• ze moeten interne controles, risicobeheersystemen en 
detectiesystemen voor belangenconflicten ingesteld hebben en ze 
moeten ons onmiddellijk informeren over belangenconflicten die Krka 
rechtstreeks of niet-rechtstreeks zouden kunnen beïnvloeden;

• ze moeten handelen in overeenstemming met de anticorruptie- en 
concurrentiewetgeving en ze moeten de risico's die betrekking hebben 
op fraude en misbruik beheren.

Leveranciers en 
zakenpartners
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We respecteren de voorschriften die de concurrentiebescherming 
beheersen en we hinderen, beperken of vervalsen de concurrentie op 
geen enkele manier. 

We onthullen geen gevoelige bedrijfsinformatie aan concurrenten. 
We doen niet mee aan onderling afgestemde praktijken met andere 
bedrijven met betrekking tot de prijzen van concurrerende producten, 
productiebeperkingen, verkopen, technische ontwikkelingen of 
investeringen, verdeling van verkoopsgebieden of handelsmarkten, 
uitbreidingsstrategieën, nieuwe producten, consumenten, algemene 
verkoopsvoorwaarden, enz.

Als we de dominante positie hebben op een markt, maken we geen 
misbruik van die positie en leggen we rechtstreeks of niet-rechtstreeks 
geen oneerlijke koop- of verkoopprijzen op of andere oneerlijke 
handelsvoorwaarden, beperken we de productie, markten of technische 
ontwikkeling niet ten nadele van de consumenten, passen we geen 
verschillende voorwaarden toe op soortgelijke transacties met andere 
handelspartijen om ze een concurrentienadeel te geven en sluiten we 
geen overeenkomsten die onderhevig zijn aan de acceptatie door andere 
partijen van bijkomende verplichtingen die door hun aard of naargelang 
het commercieel verbruik geen verband houden met het onderwerp van 
dergelijke overeenkomsten.

Eerlijke concurrentie



SOCIALE  
VERANT- 
WOORDELIJKHEID 
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SOCIALE  
VERANT- 
WOORDELIJKHEID 

We weten dat het succes van ons bedrijf ook afhangt van de successen 
van onze bredere sociale gemeenschap.

We voeren onze sociale verantwoordelijkheid uit door verschillende 
activiteiten in onze omgeving te steunen, door deel te nemen aan 
humanitaire activiteiten en door deel te nemen aan activiteiten die de 
vooruitgang in de wetenschap, het onderwijs, de kunst en de cultuur 
promoten en die bijdragen aan de bescherming van onze natuurlijke 
omgeving. We geven prioriteit aan groepen, personen en projecten op 
lange termijn die gefocust zijn op algemene sociale vooruitgang, de 
verbetering van de levenskwaliteit van zoveel mensen mogelijk en werk 
met jonge mensen en die in lijn zijn met de missie van Krka "Een gezond 
leven leiden."

In overeenstemming met de missie kent Krka ook middelen toe aan 
renovaties en verstrekt het moderne apparatuur aan verschillende 
instituten en gemeenschappen, zodat ze activiteiten van een hogere 
kwaliteit kunnen leveren. We steunen veel culturele projecten in de lokale 
omgeving en in andere landen.

We dragen zorg voor het milieu, we respecteren de milieuvoorschriften 
en we werken ook samen met de kleine en bredere lokale gemeenschap. 
We hebben onze zorgen over efficiënt energieverbruik opgenomen 
in onze huidige bedrijfsactiviteiten, ontwikkelingsstrategieën en 
investeringsprojecten. Op deze manier kunnen we bijdragen aan de 
vermindering van negatieve gevolgen op het milieu, wat in lijn is met onze 
richtlijnen voor duurzame ontwikkeling. We geven prioriteit aan uitrusting 
en processen die de consumptie van primaire energiebronnen kunnen 
helpen verminderen en verbeteren.

Elk van ons kan verzekeren dat het afval dat we produceren verminderd 
en naar behoren gesorteerd wordt op onze werklocatie en tijdens het 
werk dat we uitvoeren, dat we water en onze bedrijfsmiddelen op een 
rationele manier gebruiken en dat we zo weinig mogelijk watervervuiling 
veroorzaken. Het correct en veilig gebruik van chemische stoffen verkleint 
het risico op buitengewone gebeurtenissen.



CHIEF COMPLIANCE 
OFFICER
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De Chief Compliance Officer, in samenwerking met de leidinggevenden 
van de organisatorische units, is verantwoordelijk voor de continue 
evaluatie van de risico's inzake bedrijfscompliance, de coördinatie 
van geschikte activiteiten die betrekking hebben op individuele 
bedrijfsprocessen, de voorstelling en instelling van een efficiënt intern 
controlesysteem, de sensibilisering, training en advisering over het 
verbeteren van de bedrijfsintegriteit, het aanpakken van meldingen over 
ongepast gedrag en schendingen van de voorschriften, de interne regels 
en ethische principes van toepassing en voor het rapporteren van de 
bedrijfscompliance aan het bedrijfsmanagement van Krka. 

De Chief Compliance Officer overziet en leidt de implementatie van de 
bedrijfscompliance, de afdwinging van de bepalingen van deze Code en 
de regels voor het melden van overtredingen in Krka. Directeuren van 
divisies, afdelingen en onafhankelijke diensten werken samen met de 
Chief Compliance Officer en zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie 
van geschikte activiteiten en voor bedrijfsactiviteiten die in naleving zijn 
onder hun bevoegdheid. De directeuren van dochterondernemingen en 
vertegenwoordigingskantoren zijn verantwoordelijk voor de compliance 
van hun bedrijfsactiviteiten en ze rapporteren aan de Chief Compliance 
Officer. Afhankelijk van de grootte van de dochteronderneming en 
het vertegenwoordigingskantoor kan het zijn dat er een lokale Chief 
Compliance Officer aangesteld is.



ONGEPAST GEDRAG 
MELDEN
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Een schending van deze Code kan een schending van de werktaken 
belichamen en kan leiden tot disciplinaire maatregelen en/of gewone of 
buitengewone beëindiging van de tewerkstellingsovereenkomst. Overtredingen 
van de regels inzake ethisch en zakelijk gedrag door een partner van Krka 
kunnen leiden tot de beëindiging van de zakelijke samenwerking met die 
partner.

Als werknemers van Krka moeten we er altijd voor zorgen dat we de 
principes, regels en richtlijnen naleven en moeten we ons altijd gedragen op 
een verantwoordelijke manier. Indien u twijfelt of uw gedrag, het gedrag van 
een collega of dat van een derde partij in overeenstemming is met de Code, 
voorschriften en interne regels, win het advies in van uw leidinggevende of van 
de directeur van uw organisatorische unit. Als de aard of de omstandigheden 
dit niet toelaten, win het advies in van Juridische Zakenof of van de Chief 
Compliance Officer.

Contactpersonen en telefoonnummers

• Chief Compliance Officer: +386 7 331 26 00;
• Hoofd van Juridische Zaken: +386 7 331 95 95.

Iedere persoon die redelijkerwijze een overtreding op deze Code, de interne 
regels van Krka of de voorschriften vermoedt, moet een dergelijke overtreding 
melden aan de Chief Compliance Officer. Meldingen kunnen ook via e-mail 
gestuurd worden (compliance.officer@krka.biz).

Elke werknemer moet de uitvoering van een instructie of een overeenkomst die 
niet in overeenstemming is met de voorschriften, de interne regels van Krka 
en deze Code opschorten en onmiddellijk de verantwoordelijke persoon op de 
hoogte stellen. Alle overtredingen zullen onderzocht worden en zullen ernstig 
in overweging worden genomen.

Krka belooft de gegevens van de informant op een vertrouwelijke en 
professionele manier en met de nodige zorg te behandelen, zodat de informant 
naar behoren beschermd is tegen eventuele vergeldingen.

Vrijwillige onthulling kan de gevolgen van onethisch gedrag en niet-
nalevingsgedrag verminderen, elimineren of zelfs verhinderen en Krka moedigt 
vrijwillige onthulling door werknemers aan.



SLOTBEPALINGEN 
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De Gedragscode van Krka is aangenomen op de bestuursraad van Krka,  
d. d., Novo Mesto tijdens de sessie van 15 maart 2018 en gaat van kracht 
op 1 mei 2018.

De Gedragscode van Krka staat gepubliceerd op de interne website van 
Krka (Krkanet) en op de publieke website van Krka.

Op de datum waarop deze Code van kracht gaat, zal de Ethische Code van 
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo Mesto van 2 december 2009 vervallen 
en de Code zal er een volledige vervanging van zijn. De Gedragscode van 
Krka is dus de wettelijke opvolger van de Ethische code.

Iedere nieuwe werknemer wordt tijdens een inleidend seminar 
geïnformeerd over de inhoud van de Gedragscode van Krka. 

Alle werknemers van Krka moeten zich vertrouwd maken met de 
Gedragscode van Krka binnen het jaar na de datum waarop ze van kracht 
gegaan is.

De Gedragscode van Krka moet elke twee jaar herbekeken worden, en zal 
aangepast worden indien nodig.
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