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Ethische Code, een
concreet en levend bewijs
van
Our Sanofi
Dit wordt met name weerspiegeld in onze
waarden en houding
Integriteit – Ethisch handelen
Wij committeren ons aan het hanteren van de
hoogste ethische en kwaliteitsnormen
Respect – Verschillen verwelkomen
Wij erkennen en respecteren de veelzijdigheid
en de behoeften van onze medewerkers,
van patiënten en partners en zorgen door
wederzijds vertrouwen door een transparante en
constructieve interactie
Solidariteit – Maatschappelijk verantwoord

our Sanofi
Our Sanofi is onze cultuur. Cultuur is wie wij
als Groep zijn. Het is hoe we met elkaar en
onze partners omgaan, de manier waarop we
beslissingen nemen en het is vooral… dat wat
ons als organisatie uniek maakt.
Resultaten zijn belangrijk. Maar de manier waarop
we die bereiken, is net zo belangrijk. De Ethische
Code maakt deel uit van onze cultuur en daarom
van our Sanofi.

Wij zijn verbonden met elkaar in de
verantwoordelijkheid voor onze handelingen, onze
medewerkers, het welzijn van onze patiënten en
onze duurzame impact op de wereld waarin we
leven

Aangezien onze waarden als leidraad dienen voor
de manier waarop we beslissingen nemen en
handelen, zijn onze managementbeginselen de
noodzakelijke praktijken die wij moeten invoeren
om onze ambitie te realiseren.

Deze 8 principes zijn nauw verbonden met de
Ethische Code, beginnende bij de eerste die het
volgende vermeldt:

“We handelen altijd met integriteit om de hoogste
ethische en kwaliteitsnormen te waarborgen“

6

Bericht van het
Ethics & Business Integrity
Team
De Code: belofte van onze integriteit.
De hoogste normen van individueel gedrag zorgen voor wederzijds
vertrouwen.
In een complexe omgeving zijn wij vastberaden om de ethische principes waaraan onze activiteiten onderworpen zijn te respecteren en streven
wij ernaar om de wet- en regelgeving na te leven in elk land waarin wij actief zijn. Wij houden ons aan de beginselen van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Wij ondersteunen ook het recht van ieder individu op gezondheid, zoals verwoord in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten. Doordat wij ons houden aan het Global Compact van de Verenigde Naties, ondersteunen wij en passen wij de kernbeginselen
toe met betrekking tot mensenrechten, arbeid, het milieu en anticorruptie.
Deze Ethische Code definieert de verwachtingen van het bedrijf bij het zakendoen voor Sanofi. De Code dient als leidraad voor de manier waarop
je bepaalde zaken kunt aanpakken, zowel binnen als buiten de Groep, en als leidraad voor zaken waarmee je binnen jouw dagelijkse functionele
verantwoordelijkheden geconfronteerd kunt worden.
Deze Code beschrijft de verantwoordelijkheden van Sanofi ten opzichte van haar werknemers en van de sector.
1 - Werknemers:
Wij garanderen diversiteit, gelijkheid van kansen, gezondheid en veiligheid, en respect in de werkomgeving van onze werknemers.
2 - Belanghebbenden:
- Patiënten en consumenten:
Wij streven naar productveiligheid en kwaliteit en het naleven van alle wettelijke, regelgevende en interne vereisten, zodat we kunnen
voldoen aan onze plicht om integer te handelen.
- Zorgverleners:
Wij streven ernaar de toepasselijke wetgeving ten aanzien van de promotie van medicijnen na te leven en ons te houden aan alle relevante
regels in alle landen.
- Leveranciers en opdrachtnemers:
In onze zakelijke transacties laten we ons leiden door de plaatselijke wetgeving, onze interne handvesten en onze maatstaven op het gebied
van mensenrechten, arbeid, het milieu en ethisch gedrag. Met name onze werknemers en leveranciers dienen te eisen dat leveranciers alle
vormen van corruptie weerstaan.
- Overheidswerknemers en vertegenwoordigers:
Wij streven naar relaties op basis van eerlijkheid en integriteit en besteden vooral aandacht aan strikte naleving van anticorruptiewet- en
-regelgeving zoals het OESO-verdrag, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act [Wet op buitenlandse omkooppraktijken] en de Britse
Bribery Act [Omkopingswet].
- Aandeelhouders en investeerders:
Wij geven aandeelhouders en investeerders regelmatig transparante informatie over onze activiteiten, onze strategie, onze prestaties, onze
toekomstvooruitzichten en onze financiële positie, zodat zij onze situatie goed kunnen inschatten.
Om aan deze toezeggingen te voldoen, zijn we aangewezen op de betrokkenheid en het ethische gedrag van al onze medewerkers in alle
omstandigheden.
Het Ethics & Business Integrity Team, dat wordt ondersteund door onze Compliance Officers overal ter wereld, is toegewijd aan het vergroten
van het bewustzijn van ethisch gedrag en het ontwikkelen van een scala aan bronnen – waaronder deze Ethische Code – die ervoor zorgen dat
iedereen goede training krijgt waardoor onze bedrijfsethiek en ons streven naar excelleren verankerd worden in de organisatie.
Ethics & Business Integrity
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Respect voor het individu
Zorgen voor een stimulerende, creatieve en niet-discriminerende
werkomgeving voor al onze medewerkers en partners met respect voor
diversiteit en persoonlijke waardigheid.

Talent koesteren, onze werknemers motiveren en prestaties belonen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de Groep innovatief,
gerespecteerd en competitief blijft. Derhalve, Sanofi:
bevordert diversiteit, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de verschillende karakters van onze medewerkers en
handelspartners een sterkte zijn en een belangrijk ingrediënt voor het succes van een internationaal bedrijf;
ondersteunt gelijke kansen voor alle werknemers en sollicitanten ten aanzien van werving, toegang tot training,
beloning, welzijn, interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Vaardigheden, ervaring en persoonlijke talenten zijn de enige
factoren waar rekening mee gehouden wordt;;
verbiedt alle vormen van discriminatie op basis van:
geslacht;
leeftijd;
herkomst
religie;
seksuele voorkeur;
fysieke verschijning;
gezondheid
invaliditeit
lidmaatschap van een vakbond of vereniging
verbiedt gedrag dat de persoonlijke waardigheid kan schaden. Werknemers mogen nooit enige vorm van intimidatie
ondervinden. Sanofi streeft ernaar om een gezonde werkplek te bevorderen, vrij van dergelijke praktijken, waar alle
werknemers zich volledig kunnen ontplooien.
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Praktische richtlijn
In elk land waar Sanofi actief is, dient de
nationale wet- en regelgeving op het gebied
van mensenrechten en arbeidsrecht te worden
nageleefd.
Verwijs naar de aanbevelingen van de Groep, met
name het Sociaal Handvest.

Respecteer andere mensen, en behandel hen
zoals je zelf behandeld wilt worden.
Indien je merkt dat de principes uit dit hoofdstuk
niet nageleefd worden, aarzel dan niet om je
leidinggevende, de plaatselijke afdeling Human
Resources afdeling of Ethics & Business Integrity
op de hoogte te stellen.

Wees onbevooroordeeld en vermijd
vooringenomenheid jegens de meningen, het
voorkomen of de houding van je collega’s.

Vragen en antwoorden
Eén van mijn expatriate collega’s maakt altijd seksistische opmerkingen over iemand in ons team, en houdt nooit
rekening met haar. Zijn houding zorgt niet alleen voor een slechte sfeer op het werk, maar ik vind zijn gedrag ook
gênant. Wat moet ik doen?
Het gedrag van je collega staat niet alleen prestaties in de weg door de teamgeest te ondermijnen, maar is ook
een overtreding van de ethische principes van de Groep met betrekking tot het voorkomen van discriminatie van
werknemers (of anderen) op grond van hun herkomst, ras, geslacht of religieuze overtuigingen. Wij moedigen je
aan om de situatie onder de aandacht van het bedrijf te brengen zodat deze onmiddellijk onderzocht kan worden
en, indien van toepassing, opgelost kan worden. Je kunt een dergelijke situatie melden aan je manager, je
tweedelijnsmanager of een HR-vertegenwoordiger of je kunt dit, indien gewenst anoniem, melden aan je Compliance
Officer.
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Respect voor privacy
en bescherming van
persoonsgegevens
Bescherming van persoonsgegevens: een fundamenteel recht dat
bedoeld is om de privacy van personen te beschermen.

Al onze medewerkers en derden met wie Sanofi te maken heeft (patiënten die deelnemen aan klinische onderzoeken,
artsen, opdrachtnemers, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap etc.) hebben recht op privacy.
Sanofi zet zich in voor de bescherming van hun persoonsgegevens.
“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu, direct of indirect, te identificeren
(zoals naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), foto, e-mailadres, computer-ID).
Bescherming van persoonsgegevens geeft individuen van wie gegevens bewaard worden het recht om de verzameling, de
verwerking, het gebruik, de openbaarmaking en de opslag van gegevens ten aanzien van hen te beheren.
Deze gegevens dienen eerlijk en voor een specifiek, duidelijk en rechtmatig doel gebruikt te worden, en dienen slechts
bewaard te worden zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.
Omdat de wetgeving voor de privacy en gegevensbescherming van land tot land verschilt, en omdat Sanofi actief is op
internationale markten, hebben wij een Groepshandvest omtrent de Bescherming van Persoonsgegevens uitgegeven dat
van toepassing is op al onze medewerkers overal ter wereld.
In Europa wordt de verwerking van persoonsgegevens geregeld door een richtlijn die is opgenomen in de nationale
wetgeving van alle lidstaten van de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens van een EU-land naar een
ander land is gereguleerd. Om de overdracht van gegevens binnen de Groep te vereenvoudigen, heeft Sanofi een aantal
“Bindende Bedrijfsregels” uitgegeven die van toepassing zijn op de overdracht van gegevens van een Europees filiaal naar
een ander filiaal van de Groep.
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Praktische richtlijn
Houd je aan plaatselijke wetgeving en aan
de regels van het Groepshandvest omtrent
Bescherming van Persoonsgegevens, beschikbaar
via het intranet van de Groep.
Verzamel, gebruik, publiceer of bewaar
persoonsgegevens alleen voor specifieke,
rechtmatige en noodzakelijke doeleinden.
Bescherm deze gegevens tijdens het verzamelen,
verwerken, gebruik, publiceren, opslaan en
internationaal overdragen daarvan.

Bewaar gegevens alleen zolang dit nodig is voor
het doel waarvoor ze worden verwerkt en in
overeenstemming met plaatselijke wetgeving.
Zorg ervoor dat verwerkte gegevens beveiligd zijn.
Zorg ervoor dat de mensen van wie de
persoonsgegevens verzameld worden hiervan op
de hoogte zijn.
Neem bij twijfel contact op met je leidinggevende of
met Ethics & Business Integrity.

Vragen en antwoorden
Een vriend die niet bij Sanofi werkt, heeft me gevraagd om de e-mailadressen van mijn collega’s, zodat hij deze voor
zakelijke doeleinden kan gebruiken. Kan ik hem een lijst sturen?
Wanneer je informatie publiceert die persoonsgegevens bevatten, dien je na te denken over de bescherming van die
gegevens, omdat die in andere handen terecht zouden kunnen komen. Je dient altijd de toestemming te verkrijgen
van de mensen van wie gegevens gehouden worden voordat je hun gegevens vrijgeeft.
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Respect voor de
gezondheid, veiligheid en
milieu
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers beschermen, onze
sites zo veilig mogelijk maken en respect voor het milieu tonen.

Ons beleid omtrent Gezondheid, Veiligheid en Milieu (HSE) maakt integraal onderdeel uit van het algemene beleid van de
Groep. Wij eisen dat rigoureuze wetenschappelijke en ethische maatstaven overal binnen de Groep worden toegepast.
Op basis van de richtlijnen van ons beleid omtrent Gezondheid, Veiligheid en het Milieu streeft Sanofi ernaar om:
de gezondheid en veiligheid te beschermen van onze werknemers en van iedereen met wie de Groep relaties
heeft, zowel op de korte, middellange als lange termijn. Dit omvat het evalueren, voorkomen en beheersen van
de fysieke, chemische en biologische risico’s die inherent zijn aan onze activiteiten. Als onderdeel van dit streven
hebben wij deskundige comités opgericht die zich bezighouden met het bewaken van regelgevende, technische
en wetenschappelijke zaken en laboratoria die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze processen en voor
arbeidsgeneeskunde. In het algemeen streeft onze afdeling HSE ernaar om werknemers training te geven om hen
bewust te maken van hun actieve rol en verantwoordelijkheden bij het voorkomen van ongevallen.
de invloed van onze activiteiten op het milieu te beperken. Meer in het bijzonder hebben wij maatregelen
genomen om onze uitstoot van broeikasgassen, de invloed van onze activiteiten op de luchtkwaliteit en onze
consumptie van natuurlijke bronnen te beperken. Wij hebben ook maatregelen doorgevoerd voor de behandeling
van vast en vloeibaar afval en voor de sanering van verontreinigde grond. In de productontwikkelingsfase streven wij
ernaar om onderhouds- en optimalisatietechnieken te gebruiken om onze processen veiliger en milieuvriendelijker te
maken en tegelijkertijd ons gebruik van grondstoffen te beperken.
onze leveranciers, producenten en onderaannemers aan te moedigen om veiligheids- en
milieubeschermingsmaatregelen toe te passen en de toepassing van dergelijke regels te gebruiken om hun
prestaties te beoordelen.
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Praktische richtlijn
Houd je aan de wetgeving, regelgeving en interne
maatstaven omtrent Gezondheid, Veiligheid en
Milieu die van toepassing zijn in alle landen waar
wij actief zijn.
Houd je aan de acht richtlijnen van het beleid
omtrent Gezondheid, Veiligheid en Milieu
(beschikbaar op de intranetsite van de Groep).
Wees je ervan bewust dat er strenge burgelijke
en strafrechtelijke boetes staan op overtredingen
van wet- en regelgeving omtrent Gezondheid,
Veiligheid en Milieu, zowel voor individuele
personen als voor bedrijven.
Beperk de dagelijkse invloed van je activiteiten op
het milieu.
Meld situaties die mogelijkerwijs een risico vormen
voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu
zo snel mogelijk aan je leidinggevende of aan de
afdeling HSE.

Vragen en antwoorden
Mensen rijden soms roekeloos op het terrein van de site waar ik werk, zonder zich te houden aan de verkeersregels.
Gelden deze regels alleen op openbare wegen?
Verkeersregels of niet, wij zijn het aan onze collega’s verplicht om veilig te rijden, zowel in onze eigen auto
als in een bedrijfsauto. Roekeloos rijden in een bedrijfsauto betekent ook nog eens gebrek aan respect voor
bedrijfseigendommen. Sanofi tolereert geen verkeersovertredingen, aangezien de Groep de plicht heeft om een
veilige werkomgeving te bieden aan alle werknemers op het terrein. Letsel of schade die veroorzaakt wordt door
iemand die de verkeersregels overtreedt, kan leiden tot serieuze maatregelen voor die persoon.
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Geheimhouding en
bescherming van gevoelige
informatie
Beschermen van gevoelige en vertrouwelijke informatie.

Informatie die niet publiek is, dient beschermd te worden, zelfs als er geen formele geheimhoudingsplicht is. Dit geldt ook
voor informatie over de Groep, haar werknemers en derden.
Sanofi haalt haar competitief voordeel voornamelijk uit gevoelige wetenschappelijke, technische en commerciële
informatie. Deze informatie is van groot belang voor onze activiteiten, en ongepaste of onbedoelde bekendmaking daarvan
kan niet alleen de concurrentiepositie van de Groep aantasten, maar ook leiden tot kwade opzet of oneerlijke concurrentie
(vervalsing, bedrijfsspionage). Risico’s ten aanzien van illegaal kopiëren van gegevensbestanden, virusaanvallen en
soortgelijke praktijken zijn een constante bedreiging voor al onze medewerkers.
Alle noodzakelijke maatregelen dienen derhalve genomen te worden om dergelijke informatie te beschermen (ongeacht
het medium waarop deze is opgeslagen) en op een veilige plaats te bewaren. Bovendien kan bekendmaking van dergelijke
informatie de geheimhoudingsplicht van Sanofi jegens derden (zoals de eigenaar van een product dat aan ons in licentie
verleend is, of een partner in een joint-venture met ons) schenden, of een bron van handel met voorkennis zijn.
Gevoelige informatie dient derhalve beschermd te worden. Situaties waarin een voorstel wordt gedaan om dergelijke
informatie buiten de Groep bekend te maken - zelfs wanneer vaker zaken wordt gedaan met een derde - dienen zorgvuldig
onderzocht te worden.
Voorbeelden van voorkennis zijn onder andere informatie over:
financiële resultaten
voorgestelde overnames of desinvesteringen
belangrijke klinische onderzoeksresultaten
verstrekken van handelsvergunning voor een nieuw product
het verlies of het binnenhalen van een belangrijk contract
lopende rechtsgedingen.
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Praktische richtlijn
Zorg ervoor dat jij en anderen zich houden aan:
- regels omtrent de bekendmaking,
reproductie, bewaring en vernietiging van
documenten en andere opslagmedia, en het
Gegevensbeheerbeleid, ook genoemd “Group
Records Management policy”, van de Groep
(beschikbaar op de intranetsite van de Groep);
- specifieke regels omtrent gegevensbescherming
en algemene bescherming, met name door
verwijzing naar het Handvest Gebruik van
Informatiesystemen (ook beschikbaar op de
intranetsite van de Groep onder “Information
Systems usage Charter”).
Onthul geen vertrouwelijke informatie aan mensen
buiten de Groep, en wees altijd behoedzaam
tijdens gesprekken in openbare ruimtes (treinen,
vliegtuigen, restaurants, congressen etc.).
Neem, voordat je gevoelige informatie onthult
aan derden, contact op met de Juridische
afdeling voor advies over de noodzaak tot
vertrouwelijkheid en/of met de afdeling Information
Systems over de toepassing van specifieke
gegevensbeschermingsmaatregelen.
Meld situaties waarin de bescherming of
vertrouwelijkheid van gevoelige informatie in
het geding kan zijn (bijv. verloren documenten,
ongewone verzoeken om informatie, aanwijzingen
van mogelijk knoeien met informatiesystemen)
aan je leidinggevende of de afdeling Corporate
Economic Security.

Vragen en antwoorden
Tijdens een vergadering stelde iemand die ik niet kende zich aan me voor als hoofd marketing van een bureau dat is
ingehuurd om een campagne voor één van onze producten te voeren, maar nog geen contract had ondertekend met
Sanofi. Kan ik hem informatie geven die nog vertrouwelijk is, zoals de niet-gepubliceerde resultaten van een nieuw
onderzoek van het product?
Totdat een geheimhoudingsverklaring (of een contract dat een geheimhoudingsclausule bevat) van Sanofi is
ondertekend, mag noch deze persoon noch zijn bedrijf toegang hebben tot gevoelige en vertrouwelijke gegevens
over één van onze producten.
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Bescherming van ons
imago: social media
Gebruik social media op verantwoordelijke wijze

Sanofi hecht veel waarde aan de bescherming van haar imago en reputatie. Het gebruik van social media op internet door
werknemers, zowel zakelijk als privé, valt hier onder. Dit is van toepassing op alle sociale netwerksites (zoals Facebook,
Xing, LinkedIn, Twitter), blogs, sites waarop informatie, foto’s en video’s gedeeld kunnen worden (zoals YouTube, Flickr),
en wiki’s en internetforums.
Alleen aangewezen werknemers zijn gemachtigd om namens Sanofi het woord te voeren over ons bedrijf en onze
producten.
Gebruik van social media door werknemers van Sanofi, waaronder privégebruik, kan worden toegeschreven aan ons
bedrijf en een negatieve invloed hebben op ons imago en onze reputatie. Daarom dienen medewerkers die gebruikmaken
van social media dit op verantwoorde wijze te doen.
Werknemers dienen ook te onthouden dat:
informatie die op het internet geplaatst wordt door iedereen en overal bekeken kan worden, en voor onbepaalde tijd
toegankelijk kan blijven;
zij persoonlijk aansprakelijk gehouden kunnen worden voor zaken die zij op internet plaatsen.
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Praktische richtlijn
Houd je aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
met name ten aanzien van bekendmaking van
financiële gegevens, alsmede auteursrecht,
persoonlijke privacy, handelsgeheimen en
vertrouwelijkheid.
Houd je aan het Groepshandvest Gebruik van
Informatiesystemen, het Handvest Gebruik van
Social Media, en het Internationaal Beleid en
Procedures omtrent Externe Communicatie,
alsmede plaatselijke aanbevelingen.
Beweer nooit te spreken namens Sanofi, tenzij je
daar uitdrukkelijk toe gemachtigd bent.
Let op je woordkeuze wanneer je social
media gebruikt, en vermijd beledigende taal of
opmerkingen van politieke, religieuze, seksuele of
discriminerende aard.
Becommentarieer en bespreek geen zaken die
door andere werknemers en partners van Sanofi,
gezondheidsautoriteiten of concurrenten zijn
geplaatst.
Meld negatieve opmerkingen of internetdiscussies
over problemen die te maken hebben met
producten van Sanofi aan de afdeling Corporate
Communication en Global Pharmacovigilance
(internationale geneesmiddelenbewaking).

Vragen en antwoorden
Ik heb tijdens het kerstfeest van kantoor een aantal grappige foto’s gemaakt van een paar collega’s. Kan ik die op
mijn eigen blog plaatsen?
Voordat je deze foto’s plaatst, dien je niet alleen toestemming te vragen aan je collega’s en manager, maar je ook af
te vragen: welk beeld creëer ik van mijzelf, mijn collega’s en het bedrijf als ik deze foto’s op mijn blog plaats?
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Voorkomen van
belangenverstrengeling
Persoonlijke belangen van werknemers en de belangen
van Sanofi.

Werknemers kunnen zich in situaties bevinden waarbij het risico bestaat dat hun persoonlijke belangen in strijd zijn met de
belangen van hun werkgever. Een daadwerkelijke of schijnbare belangenverstrengeling kan echter problemen veroorzaken
en de reputatie van Sanofi schaden.
“Persoonlijke belangen” dienen breed geïnterpreteerd te worden en niet alleen te worden gezien als de belangen van de
werknemer zelf, maar ook die van zijn/haar naaste zakenrelaties (mensen of bedrijven). Om belangenverstrengeling te
voorkomen dienen werknemers het bedrijf te behoeden voor situaties waarin de objectiviteit van hun zakelijke beslissingen
aangetast kan worden, en met name:
Externe verplichtingen
Werknemers dienen hun leidinggevende op voorhand op de hoogte te stellen van investeringen in een concurrent,
leverancier of klant, of dit nu is door middel van verwerving van kapitaaldeelneming (anders dan door het kopen van
aandelen in een beursgenoteerd bedrijf) of bedrijfsactiviteiten.
Dergelijke situaties kunnen de objectiviteit aantasten van werknemers van de Groep wanneer zij handelen namens de
Groep. Hoewel werknemers het recht hebben om op persoonlijke titel deel te nemen in non-profitorganisaties, dienen
zij ervoor te zorgen dat dit geen belangenverstrengeling oplevert ten aanzien van de Groep. Wij respecteren de
politieke meningen en persoonlijke betrokkenheid van onze werknemers, maar een uiting van dergelijke overtuigingen
en betrokkenheid dient persoonlijk te blijven (d.w.z. buiten werktijden en voor rekening van de werknemer).
Derhalve is het medewerkers van Sanofi formeel verboden om de Groep te betrekken bij politiek activisme of politieke
demonstraties door vermelding van de naam van Sanofi of door het briefpapier, fondsen of bronnen van Sanofi te
gebruiken. Terreinen van Sanofi mogen ook niet gebruikt worden voor persoonlijke politieke activiteiten.
Persoonlijke relaties
Werknemers kunnen naasten hebben wier persoonlijke belangen verbonden zijn met de activiteiten van de Groep.
In situaties waarin een dergelijk verband wordt vastgesteld en de objectiviteit van beslissingen die door de Groep
genomen worden in twijfel kan worden getrokken, dient de werknemer zijn/haar leidinggevende op de hoogte te
stellen van het verband voordat een beslissing wordt genomen en dient hij/zij geen rol te spelen bij de besluitvorming.
Zaken van waarde anders dan louter symbolische geschenken*
Wanneer dergelijke geschenken betrekking hebben op mensen die bij de Groep werken of willen werken, kunnen
deze belangenverstrengeling veroorzaken. Een geschenk aanvaarden kan de ontvanger een gevoel van verplichting
geven, en mogelijk de objectiviteit van zijn of haar beslissingen ondermijnen.
*
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De definitie van een “symbolisch” geschenk varieert per land, afhankelijk van plaatselijke wetgeving, cultuur en
economische omgeving.

Praktische richtlijn
Houd je aan de regels en regelgeving die van
toepassing is op belangenverstrengeling, codes die
zijn uitgegeven door internationale of plaatselijke
brancheverenigingen waar Sanofi lid van is (zoals
IFPMA en EFPIA) en het Groepshandvest Ethisch
Inkopen (Group Ethical Purchasing Charter).
Wijs beleefd maar beslist geschenken
of uitnodigingen af die je aangeboden
worden waarvan je het gevoel hebt dat
acceptatieverplichtingen met zich meebrengen.

Schat situaties zorgvuldig in, zodat je mogelijke
belangenverstrengelingen kunt identificeren
wanneer deze zich voordoen.
Neem, in situaties waarin een mogelijke
belangenverstrengeling geïdentificeerd is, contact
op met je leidinggevende, de afdeling Legal
of Ethics & Business Integrity voordat je een
beslissing neemt.

In sommige landen kan het afwijzen van een
geschenk van iemand met wie je zakendoet als
onbeleefd worden beschouwd, en kan dit zelfs de
zakelijke betrekkingen met die persoon schaden.
In zulke gevallen dien je met je leidinggevende te
bespreken wat je moet doen met het geschenk.

Vragen en antwoorden
Mijn broer runt een bedrijf dat promotiedocumenten drukt en een goede reputatie op het gebied van kwaliteit heeft.
Kan ik hem, in mijn functie als manager die de informatiecampagne regelt voor een nieuw product, werk aanbieden,
aangezien zijn bedrijf de beste offerte heeft ingediend?
Je dient je leidinggevende op de hoogte te stellen van je relatie tot deze potentiële leverancier, zodat de beslissing
objectief en transparant genomen kan worden, en je mag niet deelnemen aan het besluitvormingsproces.
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Voorkomen van handel met
voorkennis
Handelen in aandelen van het bedrijf met gebruik van gevoelige en
vertrouwelijke gegevens die de aandelenkoers kunnen beïnvloeden.

Er is sprake van handel met voorkennis wanneer een persoon aandelen van het bedrijf koopt of verkoopt terwijl hij
belangrijke ongepubliceerde informatie in zijn bezit heeft die de waarde van zulke aandelen kan beïnvloeden. Hier kan ook
sprake van zijn wanneer een werknemer van de Groep die belangrijke vertrouwelijke informatie in zijn bezit heeft een optie
uitoefent en/of de toewijzing van zijn investeringen wijzigt binnen de aangewezen fondsen die zijn opgericht in verband met
werknemersaandelenplannen (PEG en PERCO).
Handel met voorkennis en het illegale gebruik van voorkennis doet zich de laatste jaren steeds vaker voor in de
belangrijkste financiële markten. Aangezien de aandelen Sanofi aan de beurs in Parijs en New York genoteerd zijn, is
zowel Franse als Amerikaanse regelgeving van toepassing. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC)
en de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF) beschouwen het opsporen en vervolgen van handel met voorkennis
als een prioriteit en aarzelen niet om zware strafrechtelijke en administratieve boetes op te leggen aan mensen die
veroordeeld worden voor dergelijke overtredingen.
Er is sprake van handel met voorkennis wanneer aandelen gekocht of verkocht worden voordat nieuws wordt
aangekondigd dat een positief of negatief effect kan hebben op de marktprijs van Sanofi aandelen of van een huidige of
mogelijke partner, en de koop of verkoop van deze aandelen is gebaseerd op voorkennis ten aanzien van, onder andere:
financiële resultaten;
voorgestelde overnames of desinvesteringen;
belangrijke klinische onderzoeksresultaten;
verstrekken van marketinggoedkeuring voor een nieuw product;
het verlies of het binnenhalen van een belangrijk contract;
lopende rechtsgedingen.
De regels met betrekking tot handel met voorkennis zijn niet alleen van toepassing op aandelen Sanofi, maar ook op de
aandelen van derden waarmee de Groep in onderhandeling is of waarmee een geschil bestaat. Deze zijn van toepassing
op alle werknemers, ongeacht hun positie in de organisatie.
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Praktische richtlijn
Houd je aan de wet- en regelgeving die van
toepassing is op handel met voorkennis, en
raadpleeg de Gedragscode ter Voorkoming van
Handel met Voorkennis (Code of Conduct on the
Prevention of Insider Dealing).
Onthul vertrouwelijke informatie alleen aan mensen
voor wie deze informatie strikt noodzakelijk is (let
op met kettingmails en gesprekken in het openbaar
zoals treinen, vliegtuigen, restaurants, congressen,
etc.).

Zorg ervoor dat derden met wie de Groep
betrekkingen heeft de vertrouwelijkheid
van informatie die aan hen verstrekt
wordt waarborgen, met name door middel
van geheimhoudingsverklaringen of
geheimhoudingsclausules.
Raadpleeg bij twijfel de Juridische afdeling voordat
je aandelen koopt of verkoopt.

Vragen en antwoorden
Tijdens de lunch in de kantine hoorde ik een paar collega’s aan de tafel naast ons praten over een sterke toename
van de kwartaalwinst van de Groep die over twee dagen wordt aangekondigd. Kan ik deze informatie gebruiken om
aandelen Sanofi te kopen voordat het nieuws bekend wordt gemaakt, en deze later met winst verkopen?
Zoals hierboven vermeld, ben je een ‘insider’ als je in bezit bent van dergelijke informatie. Dit betekent dat het jou
verboden is om te handelen in aandelen van het bedrijf totdat de informatie bekend wordt gemaakt.
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Financiële informatie en
antwoorden op vragen
Principes van transparantie en corporate governance in financiële zaken.

Sanofi past de principes van corporate governance toe en stimuleert transparantie.
De overtreding van regels ten aanzien van financiële informatie en antwoorden op vragen kan leiden tot aanzienlijke
boetes van financiële of andere toezichthouders, en kan het imago van de Groep schaden en haar geloofwaardigheid in
financiële markten ondermijnen.
De Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF ) vereist dat bedrijven en hun werknemers gereguleerde informatie
publiceren die nauwkeurig, precies en eerlijk is. Financiële communicatie beïnvloedt niet alleen ons imago en onze
reputatie, maar ook de koers van onze aandelen en het vertrouwen van onze investeerders. Daarom dient een publieke
communicatie die door Sanofi wordt uitgegeven beoordeeld en goedgekeurd te worden in overeenstemming met de
vereisten van het bedrijf. Het soort informatie waar het om gaat is onder andere:
officiële financiële overzichten
jaarlijkse rapporten aan de beursautoriteiten en soortgelijke publicaties
informatie die op welke wijze dan ook openbaar wordt gemaakt (persberichten, persconferenties, telefonische
vergaderingen, analistenvergaderingen, publiekspresentaties, etc.).
Naast publicatie van de financiële overzichten van de Groep en de aankondiging van zakelijke activiteiten dient het publiek
tijdig op de hoogte te worden gesteld van zaken die de aandelenkoers van aandelen Sanofi kunnen beïnvloeden, zoals:
jaarresultaten en kwartaalresultaten;
registratie of de vergoeding van een strategisch product of een nieuwe indicatie;
klinische onderzoeksresultaten van een strategisch product;
uitstel van productie of terugtrekking van een strategisch product;
ontwikkelingen in rechtszaken waarbij de Groep betrokken is;
officiële onderzoeken.
Informatie over dit soort zaken dient onmiddellijk aan de juiste afdeling van Sanofi gestuurd te worden, zodat deze snel aan
de autoriteiten en de financiële markten bekendgemaakt kan worden. Aangezien besluiten op dit gebied complex kunnen
zijn, berust de bevoegdheid om te besluiten wat gepubliceerd kan worden wanneer enkel en alleen bij de CEO van de
Groep, het Published Information Review Committee en de hoofden van de relevante Groepsfuncties (Communication,
Finance, Investor Relations, Regulatory Affairs, Legal Affairs).
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Praktische richtlijn
Houd je aan de procedures en delegatie van
bevoegdheden ten aanzien van de verspreiding
van informatie binnen de Groep.
Onthul publiekelijk geen financiële informatie
of andere informatie die de aandelenprijs van
Sanofi kan beïnvloeden, tenzij je gedelegeerde
bevoegdheden hebt.

Wees voorzichtig met wat je zegt over Sanofi
buiten het bedrijf.
Raadpleeg bij twijfel je leidinggevende, de afdeling
Communication of de Juridische afdeling.

Vragen en antwoorden
In mijn positie als Marketing Manager ben ik benaderd door een businessjournalist die me wil interviewen voor een
artikel over een product waarvan de klinische onderzoeksresultaten nog niet zijn gepubliceerd. Kan ik informatie over
deze resultaten geven?
Als de resultaten nog niet gepubliceerd zijn en de waarde van de aandelen van het bedrijf beïnvloed kunnen worden,
dien je het interview uit te stellen tot na publicatie van de klinische onderzoeksresultaten. Verder dien je toestemming
te verkrijgen van de aangewezen afdelingen binnen Sanofi.
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Betrokkenheid bij het
politieke en openbare
leven
Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werknemers of vertegenwoordigers van Sanofi zijn niet gemachtigd om de Groep direct of indirect op welke manier dan
ook een politieke partij te laten steunen, of om de connectie met Sanofi te gebruiken bij politieke activiteiten.

Het gebruik van middelen van Sanofi en het verstrekken van donaties of financiële bijdragen ter ondersteuning van
politieke activiteiten, politici of verkiezingskandidaten (direct of indirect, op lokaal, nationaal of internationaal niveau) is
verboden, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de CEO van de Groep.
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Praktische richtlijn
Steun geen politieke partijen, politici of
verkiezingskandidaten in naam van Sanofi.

Neem bij twijfel contact op met je leidinggevende,
de afdeling Human Resources of met Ethics &
Business Integrity.

Indien je je bezighoudt met politieke activiteiten,
handel dan niet als vertegenwoordiger van Sanofi
en doe je zo ook niet voor.

Vragen en antwoorden
Ik werk voor Sanofi in een land waar het gebruikelijk is dat politieke partijen in verkiezingstijd bijdragen vragen van
bedrijven in dat land. Kan ik namens Sanofi een bijdrage doen aan een partij?
Zelfs als de plaatselijke wetgeving bijdragen aan politieke partijen door bedrijven in het land in kwestie toestaat, kun
je geen bijdrage doen namens Sanofi zonder voorafgaande toestemming van de CEO van de Groep.
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Respect voor vrije
concurrentie
Vrije en eerlijke concurrentie bevorderen.

Op overtreding van antitrustwetgeving en concurrentiewetgeving staan boetes en schadevergoedingen voor zowel het
bedrijf als betrokken personen. In sommige landen staan gevangenisstraffen op ernstige overtredingen zoals illegale
prijsafspraken of marktverdeling. Kwesties met betrekking tot concurrentie en antitrust kunnen voortvloeien uit contacten
tussen Sanofi en haar concurrenten of tussen Sanofi en haar leveranciers en klanten.
Contacten met concurrenten (horizontale overeenkomsten). Bespreek met onze concurrenten nooit kwesties met
betrekking tot:
prijzen: prijslijsten, prijsmethodes, terugboekingen, promotie- en factureringsvoorwaarden, marges en kortingen;
producten: marketingplannen en -strategieën;
productie: industriële capaciteit, logistiek, productkwaliteit;
marktverdeling: per regio, klant of therapeutisch gebied;
financiële informatie: kosten van goederen en diensten of producten, winst, marges;
tenders, en de intentie er al dan niet op te bieden
overeenkomsten en contracten met leveranciers of klanten.
Toeleveringsketenrelaties (verticale overeenkomsten). In de meeste landen zijn discriminerende praktijken of boycots in
toeleveringsketenrelaties (met leveranciers en/of klanten) in overtreding van antitrustwetgeving en concurrentiewetgeving.
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Praktische richtlijn
Houd je aan nationale en internationale
concurrentiewet- en regelgeving en antitrustwet- en
regelgeving.
Vermijd op forums, congressen en andere
bijeenkomsten informele contacten met
concurrenten zodat je geen zaken bespreekt die
wellicht in overtreding zijn met antitrustwetgeving
of concurrentiewetgeving. Indien één of meer
concurrenten je benaderen over een dergelijk

onderwerp, geef dan aan dat je niet bereid bent het
gesprek voort te zetten. Aarzel niet om te zeggen
dat je bezwaar maakt tegen het ter sprake brengen
van het onderwerp en om je terug te trekken uit het
gesprek.
Raadpleeg bij twijfel of vragen je leidinggevende of
de Juridische afdeling.

Vragen en antwoorden
Ik ben uitgenodigd voor een congres georganiseerd door een ziekenhuis waar ook een vriend bij aanwezig is met
een soortgelijke baan als de mijne bij één van onze concurrenten. Voorafgaand aan het congres ben ik erachter
gekomen dat mijn bedrijf en het zijne een offerte gaan uitbrengen aan hetzelfde ziekenhuis. Kan ik deze offerte met
hem bespreken, op het congres of elders?
Je dient erg voorzichtig te zijn met het bespreken met onze concurrenten van kwesties ten aanzien van prijsstelling
en kosten. Je dient gesprekken over de offerte in een professionele context (op het congres) of buiten het werk te
vermijden. Denk aan de principes die in dit hoofdstuk besproken zijn en aarzel niet om de Juridische afdeling te
raadplegen om er zeker van te zijn dat je niet het risico loopt om antitrustwetgeving of concurrentiewetgeving te
overtreden.
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Bestrijding van omkoping en
corruptie
Alle vormen van corruptie uitroeien.

Sanofi streeft ernaar om alle vormen van corruptie in elk land waarin wij actief zijn te bestrijden. Wij verwachten van al
onze werknemers dat zij in de uitoefening van hun taken, direct of indirect, geen
geld;
geschenken;
diensten;
andere voordelen;
aannemen van of aanbieden aan functionarissen, politici, politieke partijen of andere personen of organisaties met als doel
hen te bewegen om iets wel of niet te doen in het kader van, of door middel van, hun baan of functie.
In de afgelopen jaren is de bestrijding van corruptie internationaal gevoerd en versterkt, met name dankzij de verscherping
van internationale verdragen en nationale wetgeving. Deze regelgeving is ontworpen om corruptie te voorkomen en
bestraffen in zowel de internationale handel als in privérelaties, en is gericht op:
actieve corruptie, waarbij onbehoorlijk voordeel (geld, geschenken, diensten, etc.) wordt aangeboden of beloofd
met als doel om een functionaris of een andere persoon te bewegen iets wel of niet te doen in het kader van, of door
middel van, zijn baan of functie.
passieve corruptie, waarbij een functionaris of andere persoon aanbiedingen of beloften van geld, geschenken,
diensten of voordelen vraagt of verkrijgt met als doel iets wel of niet te doen in het kader van, of door middel van, zijn
baan of functie.
De regelgeving is niet alleen van toepassing op directe corruptie, maar ook op indirecte corruptie (door derden namens of
in de naam van een bedrijf of individu).
Bedrijven en individuen kunnen burger- of strafrechtelijk gestraft worden, met onder meer hoge boetes en
gevangenisstraffen.
Door de extraterritoriale toepassing van sommige regelgeving kunnen corrupte praktijken die in het ene land gepleegd
worden, leiden tot burger- en strafrechtelijke procedures in dat land en in andere landen.
Ten slotte kunnen er voor de plegers van corrupte praktijken (met name bedrijven) aanzienlijk nadelige commerciële
gevolgen zijn (verlies van contracten) en serieuze reputatieschade.
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Praktische richtlijn
Houd je aan de wetgeving en verdragen omtrent
anticorruptie/omkoping – zoals het OESO-verdrag
uit 1997 en de Amerikaanse Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) – in elk land waarin Sanofi
zaken doet, en eis dat opdrachtnemers hetzelfde
doen.
Raadpleeg de aanbevelingen van de Groep
omtrent anticorruptie en de e-trainingsmodules.
Houd je aan de regels en procedures van de
Groep in je omgang met medische zorgverleners.
Let bij contacten met opdrachtnemers op
waarschuwingssignalen van mogelijke corruptie
van hun kant. Let met name op:
- de plaatselijke reputatie van de opdrachtnemer;
- contracten, waarin duidelijk vermeld dient te
staan wat van elke partij vereist wordt;
- voorwaarden voor de betaling van provisie in
overeenkomsten met agenten of adviseurs:
kijk uit voor grote en niet-gespecificeerde
voorschotten;
- facturen, die een gedetailleerde beschrijving
moeten geven van de verleende diensten;
- het niveau van de tarieven, dat in
overeenstemming moet zijn met het gangbare
tarief voor soortgelijke diensten.
Raadpleeg bij twijfel je leidinggevende, de
Juridische afdeling of Ethics & Business Integrity
voordat je een beslissing neemt.

Vragen en antwoorden
Ik snap heel goed dat Sanofi geen geschenk mag aanbieden aan een buitenlandse publieke functionaris. Maar mag
ik een functionaris geen geschenk geven waarvoor ik zelf betaald heb, om hem te bedanken voor zijn hulp bij het
sluiten van een overeenkomst met een overheidsdienst?
Een dergelijk geschenk is illegaal, of je er nu zelf voor betaalt of dat Sanofi dat doet. Als je het geschenk geeft,
brengt dit een risico met zich mee voor Sanofi en voor jezelf. Gezien het verhoogde samenwerkingsniveau tussen
landen die internationale anticorruptieverdragen hebben bekrachtigd (zoals het OESO-verdrag uit 1997), kun je in je
eigen land strafrechtelijk vervolgd worden voor corrupte praktijken die in het buitenland hebben plaatsgevonden.
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Goede promotionele
praktijken
Hoge ethische normen naleven bij het promoten van onze producten.

Bij alle activiteiten die bedoeld zijn om onze producten te promoten of hier reclame voor te maken, streven wij ernaar om:
de hoogste ethische normen toe te passen op de materialen die gebruikt worden om zo actuele, nauwkeurige,
objectieve en niet-misleidende materialen te bieden die duidelijk genoeg zijn om de kwaliteit van het product en de
geschiktheid voor het gebruik te kunnen beoordelen;
ervoor te zorgen dat alle promotiematerialen en productgegevens gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewezen
resultaten;
te voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de transparantie van verhoudingen tussen Sanofi en medische
zorgverleners, patiëntengroepen, leveranciers en klanten.

In onze verhoudingen met medische zorgverleners zullen wij ons met name houden aan:
toepasselijke wetgeving in zowel het land van de medische zorgverleners als in het land waar evenementen,
conferenties, congressen en wetenschappelijke evenementen plaatsvinden;
regels omtrent de distributie, tracering en beheersing van verzoeken om en retourzendingen van farmaceutische
productmonsters;
de code van de internationale federatie van farmaceutische bedrijven (IFPMA) en regionale en nationale codes die
van toepassing zijn in landen waar wij onze producten promoten bij medische zorgverleners.
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Praktische richtlijn
Promoot producten van Sanofi op een ethische,
objectieve, evenwichtige en niet-misleidende
manier.
Houd je aan de regels van de Groep en
lokale regelgeving omtrent de levering van
promotiematerialen aan medische zorgverleners
en maak zoveel mogelijk gebruik van het interne
assortiment van goedkope producten die
worden geproduceerd in overeenstemming met
ethische principes en principes van duurzame
ontwikkeling.
Houd je aan de principes en regels van Sanofi
omtrent de promotie van farmaceutische
producten, aan de internationale codes (met
name die van de IFPMA en EFPIA) en aan
lokale wetgeving en lokale codes (die stringenter
kunnen zijn).
Lever alleen informatie (in welke vorm dan ook)
aan medische zorgverleners, patiëntengroepen,
leveranciers en klanten die goedgekeurd is
voor distributie in overeenstemming met de
procedures en aanbevelingen die gelden binnen
de Groep.
Gebruik alleen promotionele documenten en
andere informatiematerialen die op de juiste wijze
zijn goedgekeurd door middel van de actuele,
geldende, interne procedures.
Raadpleeg je leidinggevende bij twijfel of indien je
vragen hebt.

Vragen en antwoorden
Ik ben een vertegenwoordiger. Vorige week ben ik geïnformeerd door een dokter dat hij een van onze producten
aanzienlijk vaker zal voorschrijven indien ik hem vaker een door Sanofi georganiseerde conferentie kan laten
bijwonen als een betaalde expert. Moet ik met zijn verzoek instemmen en onmiddellijk een overeenkomst met hem
afsluiten als een betaalde expert?
Sanofi huurt regelmatig medische zorgverleners in om expertise in te brengen die de Groep niet in huis heeft, of
dit nu voor conferenties, publicaties of onderzoeken is. Sanofi dient een gerechtvaardigde zakelijke behoefte te
hebben aan de diensten die door de medische zorgverlener worden verleend. Het is nooit toegelaten dat Sanofi een
dienstenovereenkomst aangaat met een medische zorgverlener om zo het aantal voorschriften dat voor een product
van Sanofi wordt uitgeschreven te beïnvloeden. Dienstverleningsovereenkomsten met medische zorgverleners zijn
onderworpen aan strenge procedures en principes (aanbestedingsprocedure, goede promotionele praktijken).
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Zekerheid in de omgang met
opdrachtnemers
Eis dat derden zich houden aan de ethische normen.

Sanofi verwacht dat alle opdrachtnemers met wie zij zakendoet zich houden aan de hoogste ethische normen met
betrekking tot al hun activiteiten.
Mensenrechten en arbeidsomstandigheden
Het is van groot belang voor ons dat onze opdrachtnemers zich houden aan de fundamentele principes van de
Internationale Arbeidsorganisatie, met name die ten aanzien van kinderarbeid, dwangarbeid, werktijden, loon, vrijheid van
meningsuiting en gelijke kansen.
Gezondheid, veiligheid en milieu
Wij eisen dat onze opdrachtnemers ervoor zorgen dat hun werknemers in optimale gezonde en veilige omstandigheden
kunnen werken en hun terreinen op een manier inrichten waardoor de invloed van hun activiteiten op het milieu beperkt
wordt. Wij krijgen de zekerheid dat onze opdrachtnemers effectieve structuren en managementsystemen op het gebied
van gezondheid, veiligheid en milieu hanteren om te voldoen aan de wet- en regelgeving die in het land in kwestie van
toepassing is.
Belangenverstrengeling
Wij eisen dat onze opdrachtnemers en leveranciers ons op de hoogte stellen van belangenverstrengelingen die invloed
kunnen hebben op hun uitvoeringen van overeenkomsten of diensten namens Sanofi.
Anticorruptie
Wij eisen dat onze opdrachtnemers zich strikt houden aan nationale en internationale anticorruptiewet- en regelgeving, met
name door:
gepaste due diligence-onderzoeken uit te voeren naar opdrachtnemers door middel van vragenlijsten en gesprekken;
specifieke anticorruptieclausules op te nemen in contracten en de verhoudingen met opdrachtnemers nauwgezet te
controleren.
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Praktische richtlijn
Doe navraag omtrent de reputatie van een
opdrachtnemer voordat je een contract afsluit.

Verzeker jezelf ervan dat opdrachtnemers zich
houden aan wetgeving en arbeidsverdragen.

Verstrek aan opdrachtnemers de interne
handvesten en procedures die op hen van
toepassing zijn, met name de Gedragscode voor
Leveranciers (zgn. Supplier Code of Conduct).

Raadpleeg bij twijfel of indien je vragen hebt je
leidinggevende of Ethics & Business Integrity.

Vragen en antwoorden
Er is mij gevraagd om een interne informatiecampagne op te zetten voor één van onze producten. Tijdens het
project ga ik samenwerken met een opdrachtnemer die al bekend is bij de Groep en die heeft voorgesteld om mijn
collega’s een uniek promotiegeschenk te geven en zelf zorg te dragen voor de productie daarvan. Ik ben hier wel in
geïnteresseerd, maar welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?
Check bij de afdeling Purchasing of deze opdrachtnemer altijd dit soort diensten verleent en derhalve valt onder onze
interne controles. Indien de opdrachtnemer nooit eerder dit soort diensten heeft verleend, dien je na te vragen of het
object wordt geproduceerd door een onderaannemer in het buitenland. Indien dit het geval is, dien je te eisen dat
de opdrachtnemer zich ervan verzekert dat zijn onderaannemer zich houdt aan de wetgeving in dat land en aan de
ethische normen van de Groep die vermeld staan in de Ethische Code. Dit dient schriftelijk bevestigd te worden.
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Informatieplicht
Geneesmiddelen en vaccins.
Sanofi is verplicht om alle informatie die aan patiënten wordt verstrekt over de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van een
product te controleren, aan te passen en te actualiseren. De noodzaak om patiënten te respecteren en te beschermen is
een belangrijk aandachtspunt in de levenscyclus van een product.
Tijdens klinische onderzoeken dienen productkenmerken zo volledig mogelijk te worden geanalyseerd in aansluiting op
de meest recente wetenschappelijke gegevens. Beschrijvingen van de resultaten dienen te voldoen aan interne normen.
We dienen medische zorgverleners met name informatie te verstrekken over de voordelen van onze medische producten,
maar ook over de contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen voor gebruik en mogelijke bijwerkingen.
Wanneer producten op de markt worden gebracht dienen deze volledig te voldoen aan alle vereisten ten aanzien van
kwaliteit, veiligheid en effectiviteit voor de patiënt.
De bijsluiter dient in de lokale taal te zijn en dient zo duidelijk, begrijpelijk en leesbaar mogelijk te zijn voor de patiënt.
Deze mag in meerdere talen worden gesteld, op voorwaarde dat in elke gebruikte taal dezelfde informatie verstrekt wordt.
Hij dient alle informatie te bevatten die nodig is voor het juiste gebruik van het product, dient alle bekende bijwerkingen
te vermelden die kunnen worden ondervonden tijdens normaal gebruik en dient patiënten te adviseren om contact op te
nemen met de afdeling Pharmacovigilance van de Groep, hun arts of apotheker indien zij bijwerkingen ervaren die niet in
de bijsluiter vermeld staan.
Wij willen rekening houden met en vooruitlopen op de verwachtingen van patiënten. Daarom doen we er alles aan
om informatie te verstrekken die relevant, duidelijk en toegankelijk is voor iedereen, om zo het juiste gebruik van onze
producten te bevorderen. Wij doen te allen tijde ons best om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de hoogste normen op
het gebied van kwaliteit en veiligheid.
Sanofi neemt deel aan campagnes om het bewustzijn te vergroten van verschillende medische aandoeningen en de
wijze waarop patiënten en hun familie omgaan met deze aandoeningen. Zij doet dit in samenwerking met alle spelers in
de gezondheidszorg (medische zorgverleners, de overheid, genootschappen / verenigingen, gezondheidsautoriteiten,
patiëntengroepen, verplichte en vrijwillige zorgverzekeraars, etc.).
Met betrekking tot gezondheidsproducten voor dieren streeft Sanofi ernaar om agrariërs, dierenartsen en eigenaren van
huisdieren te voorzien van betrouwbare en regelmatige informatie. Zij zorgt er ook voor dat de normen op het gebied van
kwaliteit en veiligheid worden nageleefd.

Zelfzorg (Consumer Health Care).
Sanofi past dezelfde vereisten op het gebied van compliance en ethiek toe in haar activiteiten op het gebied van Consumer
Health Care als zij doet bij haar activiteiten op het gebied van vaccins en geneesmiddelen.
Wij streven ernaar om te voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van de ontwikkeling en promotie van
zelfzorggeneesmiddelen.
Wij controleren de kwaliteit en veiligheid van al onze producten. In iedere fase van het productie-, vervaardigings- en
marketingproces worden gezondheids- en veiligheidstests gehouden om er zeker van te zijn dat de gebruikte stoffen niet
schadelijk zijn.
Alle informatie die van nut kan zijn voor de consument dient op het verpakkingslabel te worden vermeld en in de bijsluiter
of het promotiemateriaal. Wij zorgen ervoor dat de informatie op onze producten juist, objectief en gerechtvaardigd is en in
overeenstemming met huidige wetenschappelijke gegevens en toepasselijk recht, zodat deze op de juiste manier gebruikt
worden.
Wij schenken aandacht aan vragen en claims met betrekking tot onze producten zodat we continu onze kwaliteits- en
veiligheidsnormen kunnen verbeteren zodat we kwaliteit kunnen bieden aan onze klanten en hen tevreden kunnen stellen.
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Praktische richtlijn
Houd je aan wet- en regelgeving die van
toepassing is op het testen, de productie,
promotie en distributie van de producten van de
Groep.

Meld problemen ten aanzien van de kwaliteit,
veiligheid of effectiviteit van een product van
Sanofi onmiddellijk op welke wijze dan ook
(telefonisch, per brief, per fax, per e-mail, in
een gesprek, etc.), ongeacht de ernst van het
probleem.

Raadpleeg bij twijfel je leidinggevende of de
Juridische afdeling.

Vragen en antwoorden
Een familielid van me die een product van Sanofi gebruikt voor een zere keel klaagt over ernstige maagklachten en
denkt dat deze worden veroorzaakt door het geneesmiddel. Moet ik hier onmiddellijk iemand bij Sanofi van op de
hoogte stellen?
Ja. Je moet onze afdeling Pharmacovigilance onmiddellijk op de hoogte stellen als je op welke manier dan ook
verneemt dat een algemeen probleem of bijwerking verband houdt met één van onze producten. In het algemeen
dient iedereen die een dergelijk probleem ondervindt zijn arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.
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Compliance-hulplijn
Rechten en plichten van werknemers

Wanneer een werknemer te goeder trouw denkt dat een regel of één van de principes van deze Ethische Code is
overtreden of dreigt te worden overtreden, dan kan zijn/haar leidinggevende hierover geïnformeerd worden of hij/zij kan
de afdelingen Ethics & Business Integrity op de hoogte stellen van zijn/haar bezorgdheid ten aanzien van mogelijke
illegale praktijken of onethisch handelen, met inachtneming van de regels die van toepassing zijn in het land waarin hij/zij
woont of zijn/haar werk uitvoert.
Werknemers die te goeder trouw handelen en die twijfels of verdenkingen hebben ten aanzien van mogelijke illegale of
onethische praktijken kunnen opnemen met zijn/haar lokale Compliance Officer of de beveiligde Compliance-hulplijn:
Online: 		

https://wrs.expolink.co.uk/ Toegangscode: sanofi

Of per telefoon:

bekijk het intranet voor lokale inbelnummers of maak gebruik van het volgende internationale
telefoonnummer +44 1249 661 808
(de kosten voor het gebruik van dit telefoonnummer zijn voor de ontvanger van het gesprek)

Werknemers in de Verenigde Staten kunnen, in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving en gebruiken, op
elk willekeurig moment van de dag contact opnemen met een gratis externe Compliance Helpline. Deze Helpline is te
bereiken op het volgende nummer:
Tel:

+ 1 800 648 12 97

E-mail:

USCorporate.Compliance@sanofi-aventis.com

Werknemers worden niet bestraft of gediscrimineerd, op voorwaarde dat zij te goeder trouw en zonder kwade
bedoelingen handelen, zelfs als de gerapporteerde feiten niet blijken te kloppen of indien geen verdere actie wordt
ondernomen.
De afdeling Ethics and Business Integrity zal de gemelde aantijgingen onderzoeken, indien nodig met ondersteuning van
andere afdelingen.
Mensen over wier gedrag meldingen worden gedaan, worden hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld, afhankelijk
van de vooronderzoeken die wellicht uitgevoerd dienen te worden. Zij hebben het recht op rectificatie en/of uitwissen van
gegevens over hen die niet juist, onvolledig, dubbelzinnig of achterhaald zijn.
Voor meldingen waardoor fraude, een belangrijke schending van de naleving of een aanzienlijk falen in de interne
controles aan het licht komt, zullen corrigerende en/of disciplinaire maatregelen en/of gerechtelijke stappen worden
genomen.
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Praktische richtlijn
Houd je aan wet- en regelgeving en aan de
principes van de Ethische Code.
Raadpleeg de Code en de kernwaarden van de
Groep zodat je in alle omstandigheden ethisch kunt
handelen.

gedragingen die in overtreding lijken te zijn van de
regels van de Code of die de Groep bloot kunnen
stellen aan onnodig risico.
Informeer bij vragen of twijfel je leidinggevende of
maak, indien nodig, gebruik van de bovenvermelde
beveiligde communicatiesystemen.

Identificeer en analyseer, te goeder trouw
en zonder kwade bedoelingen, situaties en

37

Updated version – 2016

Crédits photo : p7 - Supernova, p9 - Sellingpix, p13 - Tooga, p15 - Dimitri Vervitsiotis, p17 - Echo, p19 - Bdriver, p21 - Pressmaster, p23 - Ghislain & Marie David
de Lossy, p25 - divanir4a, p27 - James Lauritz, p29 - Image Source, p31 - Eric Audras, p33 - Design Pics/Don Hammond, p35 - Nyul

