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Voorwoord

Beste PwC-collega’s:
Voor alle bedrijven en organisaties, dus ook voor PwC, is het een steeds grotere uitdaging om te 
voldoen aan de verwachtingen vanuit een maatschappij die voortdurend verandert. Omdat de 
mogelijkheden en uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben steeds groter en complexer 
worden, blijven we ons als PwC steeds aanpassen en ontwikkelen. Hierbij staat onze purpose, die 
tot uiting brengt waarom we als PwC bestaan, aan de basis van alles wat we doen. Dit geldt ook 
voor onze waarden, die het fundament vormen van ons netwerk.

Onze code of conduct is gebaseerd op zowel onze purpose als onze waarden. De Code 
weerspiegelt de grote veranderingen in onze wereld, de aard van ons werk en de manier waarop 
we tegenwoordig zaken doen. Met het oog op al deze veranderingen voorziet de Code in onze 
behoefte om als ‘trusted advisors’ te weten hoe we ethisch kunnen blijven handelen. Het is een 
gemeenschappelijk kader dat richting geeft aan ons gedrag en ons helpt het juiste te doen.

Het kennen, begrijpen en in de praktijk brengen van de Code is een belangrijk onderdeel van 
wie wij zijn als PwC-professionals en waar wij voor staan. Of we nou met collega’s van PwC 
werken of met anderen, we verwachten van elkaar dat we rekening houden met onze ethische 
verantwoordelijkheden. De Code behandelt echter niet elke situatie waarmee we te maken kunnen 
krijgen, maar is voor ons als professionals een leidraad voor ons dagelijks handelen. 

We moeten allemaal het gedrag dat in deze Code wordt omschreven uitdragen en naleven. Maar 
dat doen we niet alleen. We steunen elkaar, werken samen op alle vlakken en helpen elkaar om het 
juiste te doen. Als we een situatie tegenkomen die niet in lijn is met onze Code, dan stellen we dat 
aan de orde. We waarderen de moed die nodig is om zaken bespreekbaar te maken. Onderzoek 
naar vermeend wangedrag wordt discreet en behoedzaam afgehandeld. Als we twijfelen of voor 
een dilemma staan, vragen we hulp. Er zijn lokaal en in het netwerk collega’s beschikbaar om ons te 
helpen.

Het succes van PwC is volledig afhankelijk van hoe wij allemaal onze purpose, onze waarden en 
code of conduct centraal stellen bij alles wat we doen, elke dag weer. Daarom nodigen wij jullie uit 
om hier actief mee aan de slag te gaan.

Met vriendelijke groet,

Agnes Koops-Aukes en Maarten Hage

Agnes Koops-Aukes
Voorzitter raad van bestuur

Maarten Hage
Business Conduct Leader

purpose PwC:
Bijdragen aan vertrouwen in 
de maatschappij en oplossen 
van belangrijke problemen
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Onze purpose realiseren en onze 
waarden in de praktijk brengen
 
Onze cultuur wordt gevormd door een kader van in- en 
externe verwachtingen en eisen. Deze dienen als leidraad 
voor ons handelen en helpen bouwen aan vertrouwen:

• in de manier waarop wij zaken doen

• in elkaar

• in de netwerken waarin we actief zijn

• in de manier waarop wij met  
informatie omgaan
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Act with 
integrity

Make a 
difference

Care Work 
together

Reimagine 
the possible

•  Spreek je uit over  
wat juist is, ook als  
je dit moeilijk vindt

•  Verwacht en lever 
resultaten van de 
hoogste kwaliteit

•  Beslis en handel alsof 
je eigen reputatie op 
het spel staat

•  Blijf op de hoogte en stel 
vragen over de toekomst 
van de wereld waarin we 
leven

•  Creëer impact met onze 
collega’s, onze klanten en  
in de maatschappij door 
onze acties

•  Speel flexibel in op de 
steeds veranderende 
omgeving waarin we werken

•  Neem de moeite om 
elk individu, en wat 
belangrijk is voor 
diegene, te begrijpen 

•  (H)erken de waarde die 
elke persoon toevoegt

•  Help anderen om te 
groeien en te werken 
op manieren die het 
beste in hen naar boven 
brengt

•  Werk samen en deel 
relaties, ideeën en 
kennis over grenzen 
heen

•  Zoek naar verschillende 
perspectieven, mensen 
en ideeën, en breng 
deze samen

•  Geef en vraag feedback 
om jezelf en anderen te 
verbeteren

•  Durf de status-quo te 
doorbreken en nieuwe 
dingen te proberen

•  Innoveer, probeer uit  
en leer van fouten

•  Sta open voor de 
mogelijkheden in  
elk idee

In onze samenwerking met klanten en collega’s willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen 
in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen, door...



De Code in context
Onze purpose en onze waarden vormen de basis voor 
ons succes. Wij zijn er om te bouwen aan vertrouwen 
en belangrijke problemen op te lossen. Onze waarden 
helpen ons dit te realiseren.

Deze code of conduct geeft richting aan ons vermogen 
om ons te gedragen op een manier die in lijn is met 
onze waarden.

Onze Code is niet bedoeld als specifieke richtlijn voor 
elke situatie waarin we de vraag “Wat is nu de juiste 
manier van handelen?” moeten beantwoorden. De 
Code is meer een op beginselen gebaseerde richtlijn 
die ons aanzet tot denken over lastige vragen, overleg 
stimuleert en ons aanmoedigt onze zorgen te uiten.  
Op pagina 20 is informatie te vinden over RADAR 
(Recognise, Assess, Decide, Agree, Report), het kader 
dat ons helpt om te besluiten wat de juiste manier  
van handelen is.

Deze Code omschrijft een gemeenschappelijke reeks 
verwachtingen voor ons gedrag. Een essentieel  
onderdeel hiervan is dat we ons houden aan de 
geldende wet- en regelgeving. Wanneer lokale wet- of 
regelgeving beperkender is dan deze Code, dan is de 
lokale wet- of regelgeving leidend. Netwerkbeleid, 
lokaal beleid en aanvullende richtlijnen completeren 
de beginselen in deze Code en de PwC network Risk 
Management Policies.

Deze Code geldt voor ons allemaal. Als we het hebben 
over “ons” of “wij” hebben we het over iedereen bij 
PwC, partners, directors en personeelsleden, maar 
ook over de afzonderlijke PwC-kantoren die samen 
het PwC-netwerk vormen.

Living our purpose and values—PwC’s code of conduct                2
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Zaken bespreekbaar maken
Zaken bespreekbaar maken is cruciaal voor onze cultuur en onze 
langetermijnresultaten—het is een uitgesproken voorbeeld van  
onze waarden. Het bespreekbaar maken van zaken die niet lijken  
te zijn zoals het hoort, toont onze integriteit aan en laat zien dat 
we het juiste durven te doen. Zaken bespreekbaar maken helpt 
fouten en wangedrag te voorkomen en stimuleert innovatie. 
Door zaken bespreekbaar te maken, laten we zien dat we elkaar 
en ons bedrijf serieus nemen. En zaken bespreekbaar maken om 
orde op zaken te stellen helpt ons bij het waarmaken van onze 
belofte om kwalitatief hoogwaardige resultaten te leveren.

Lijkt er iets niet in orde te zijn? Sta je voor een dilemma? 
Heb je een vraag die meer lastige vragen oproept?  
Heb je advies nodig?
Overleg. Pak de telefoon. Stuur een e-mail. Plan een vergadering.  
Maak het bespreekbaar. 

We hebben, ongeacht ons functieniveau of onze functie, 
allemaal het recht zaken bespreekbaar te maken als we te maken 
hebben met gedragingen of situaties die niet in orde lijken te 
zijn. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze 
zorgen te uiten op een eerlijke en professionele manier.

Negeer het niet. Zwijg niet.
Samenwerking houdt in dat we over grote en kleine zaken 
overleggen met onze collega’s en dat we weten dat onze zorgen 
worden gehoord en open en professioneel worden aangepakt. 
Daar hoort ook een onderzoek bij als daar een grond voor is. 

We overleggen met onze leidinggevenden, coaches, partners/directors, 
code of conduct partner, Vertrouwenspersonen, vertegenwoordigers 
van het Compliance & Independence Office, Risk and Quality-teams, 
leden van de Office of the General Counsel, vertegenwoordigers vanuit  
Human Capital of anderen bij PwC. Deze personen zijn verantwoordelijk 
voor het aanpakken of, indien nodig, escaleren van de zaken die bij 
hen onder de aandacht worden gebracht. We stellen zaken aan de 
orde door middel van formele en informele methoden, afhankelijk 
van de situatie: persoonlijk, telefonisch en/of via digitale kanalen.

We beschermen tegen represailles. We zijn trouw aan de waarden 
integriteit en zorg: als je je zorgen uit, worden deze met gepaste 
vertrouwelijkheid behandeld en alleen met anderen besproken als 
dit gegeven de omstandigheden nodig of wenselijk is. Door een 
professioneel-kritische instelling aan te nemen, ons gezonde verstand 
te gebruiken en de Code en de lokale aanvullende richtlijnen te 
kennen en toe te passen, weten we beter wanneer we zaken aan de 
orde moeten stellen op de manier die we het prettigst vinden.

Naast de genoemde aanspreekpunten beschikt elk kantoor in het PwC-
netwerk over een mechanisme om problemen te melden. Als je een klacht  
of melding hebt kun je mailen naar: klachtmelding@nl.pwc.com.  
Kijk voor meer informatie op Sharepoint: code of conduct NL

Er is ook een vertrouwelijke wereldwijde e-mailoptie.  
Neem contact met ons op via pwc.com/codeofconduct.

 Maak zaken bespreekbaar. Dat is de juiste manier van 
handelen. Dit zijn de momenten die ertoe doen. 

 

mailto:klachtmelding%40nl.pwc.com?subject=
mailto:www.pwc.com/codeofconduct?subject=
http://pwc.com/codeofconduct 
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Bouwen aan vertrouwen in de manier waarop wij zaken doen

Ongeacht onze professionele 
achtergrond, gedragen wij 
ons integer en houden we 
ons aan en laten we ons 
leiden door de geldende 
professionele normen (bijv. 
de door de International 
Ethics Standards Board 
for Accountants (IESBA) 
opgestelde normen).
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De kwaliteit en impact van ons werk is essentieel 
voor wie wij zijn als PwC-professionals en als 
netwerk van PwC-kantoren. Onze duurzame 
prestaties maken deel uit van de manier waarop 
wij vertrouwen opbouwen bij onze klanten, in 
elkaar en in de netwerken waarin we actief zijn.

We bieden alleen diensten aan klanten die 
binnen ons competentiebereik vallen, die onze 
dienstverlening waarderen en die voldoen aan 
passende normen voor legitimiteit en integriteit. 
We leveren uitsluitend diensten die vallen 
binnen ons professionele dienstenpakket. We 
werken samen om de vereiste vaardigheden 
en innovatie te kunnen toepassen in ons 
werk. We maken onze beloften waar.

Onze reputatie wordt bepaald door vertrouwen, 
integriteit en het realiseren van kwalitatief 
hoogwaardige, duurzame waarde. 

Vertrouwen opbouwen in de manier waarop wij zaken doen

Wat als?
Ik ben nieuw bij PwC. Ik weet dat we 
onafhankelijkheidseisen hebben, wat ik begrijp. 
Maar hoe kan ik ook alweer controleren of ik in 
een bedrijf mag investeren?

De regels inzake investeringen zijn complex, dus 
het is altijd goed om alles nogmaals te 
controleren. Neem contact op met je lokale 
Independence Office; zij helpen je graag verder.

Conflicten zijn er in vele vormen. Vraag advies wanneer de volgende 
situaties zich voordoen:
•   Er is sprake van belangen van PwC of persoonlijke 

belangen die van invloed kunnen zijn of kunnen 
worden opgevat als zijnde van invloed op onze 
objectiviteit om te doen wat het beste is voor onze 
klant(en).

•   Als PwC en een klant lijnrecht tegenover elkaar staan  
aangaande hetzelfde onderwerp.

•   Als ons gevraagd wordt werkzaamheden voor de  ene 
klant uit te voeren die kunnen worden opgevat als 
zijnde in strijd met de belangen van een andere klant.

Deze situaties betekenen niet per definitie dat we 
de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, maar 
wel dat we moeten nadenken over hoe we omgaan 
met het mogelijke conflict of eventuele ervaren 
klantgevoeligheden.

Ons aanhoudende succes betekent dat wij 
professionele normen moeten hanteren, ons 
moeten houden aan de geldende wet- en 
regelgeving en moeten voldoen aan onze ethische 
plichten, terwijl we tegelijkertijd kwalitatief 
hoogwaardig, innovatief werk moeten leveren.

Ons zakelijke oordeel is onpartijdig en vrij 
van belangenverstrengeling of ongepaste 
beïnvloeding van anderen. We volgen 
processen en procedures om daadwerkelijke 
of potentiële belangenconflicten te 
signaleren en aan te pakken.

We erkennen dat onafhankelijkheid, 
waaronder onafhankelijkheid naar buiten 
toe, de drijvende kracht achter objectiviteit 
is. We vermijden proactief situaties die 
een bedreiging vormen of zouden kunnen 
vormen voor onze onafhankelijkheid richting 
Assurance-cliënten en pakken deze aan.
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We tonen onze integriteit door: 
Contractonderhandelingen te voeren en 
afspraken te maken met onze klanten, 
leveranciers en andere partijen op een eerlijke 
en juridisch verantwoorde wijze. We voldoen 
aan onze contractuele verplichtingen en houden 
ons aan de overeengekomen voorwaarden.

Transparant te zijn over de wijze waarop 
we onze diensten factureren. We houden 
onze tijd en onkosten nauwkeurig bij.

Eerlijk te concurreren. We gaan geen 
overeenkomsten aan met onze concurrenten, 
formeel of informeel, om op onrechtmatige 
wijze de concurrentie te beperken, 
prijzen vast te stellen of klanten, markten, 
mensen of diensten te verdelen.

De vertrouwelijke informatie van onze 
concurrenten te respecteren. We verzamelen 
alleen informatie over concurrenten als deze 
openbaar toegankelijk is of als dit niet in strijd is 
met juridische of contractuele verplichtingen.

Wat als?
Mijn leidinggevende heeft gesuggereerd dat 
ik het aantal uren dat ik op mijn urenstaat 
heb ingevuld moet verlagen. Ik weet dat ik 
meer gewerkt heb dan het gebudgetteerde 
aantal uren, maar ik vind dat ik zo efficiënt 

mogelijk heb gewerkt. Wat moet ik doen?

Je moet de uren schrijven die je 
daadwerkelijk hebt gewerkt. Je moet niet 
meer of minder uren schrijven en je moet 
niet inleveren op kwaliteit om het werk in het 
toegekende aantal uren te kunnen klaren.

Ik was bij een vergadering met een partner 
en verschillende concurrenten om technische 
boekhoudkundige kwesties te bespreken. 
Tijdens de bijeenkomst daarna zei een 
collega (van een  concurrent) dat hij 

enthousiast is over een nieuwe tariefstructuur die hij en 
zijn groep invoeren. Hij verwacht dat alle andere 
kantoren dezelfde structuur zullen overnemen en bood 
aan deze met mij te delen om “concurrerend te kunnen 
zijn” als ik de tariefstructuur van ons team met hem zou 
delen. Wat moet ik doen?

Je moet duidelijk maken dat je er niets over 
wilt horen en dat je dergelijke informatie niet 
deelt. Meld het voorval direct bij OGC. Het 
uitwisselen van tariefinformatie op deze 
manier is verboden.

Vertrouwen opbouwen in de manier waarop wij zaken doen
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Wat als? 

In mijn cultuur is het gebruikelijk om met de 
feestdagen geschenken van klanten te 
ontvangen. Maar in de Code staat dat er 
omstandigheden zijn waarin de geschenken 

ongepast kunnen worden gevonden. Wat moet ik doen?

Dat hangt van een aantal factoren af. Lokale 
gebruiken/wetgeving/regelgeving en 
PwC-beleid en het beleid van onze klanten 
verschillen. We moeten in het bijzonder 
voorzichtig zijn als we te maken hebben met 

klanten uit de publieke sector, waaronder de overheid. 
Raadpleeg de aanvullende richtlijnen en het aanvullende 
beleid van je kantoor voor specifieke beperkingen of 
overleg met de juiste personen, zoals HR, OGC of het 
Compliance & Independence Office. Onthoud dat RADAR 
ook een hulpmiddel is.

Vertrouwen opbouwen in de manier waarop wij zaken doen

Een steekpenning is niet alleen de betaling of ontvangst van 
contant geld. Een steekpenning kan alles van waarde zijn en kan 
vele andere vormen hebben, waaronder:
• Advieskosten en provisies voor partijen die niet daadwerkelijk diensten leveren;

• Betalingen in natura, waaronder niet-geldelijke posten van waarde, zoals reizen, horeca, 
entertainment, werkgelegenheidskansen en geschenken;

• Het in dienst nemen van familieleden van overheidsfunctionarissen buiten het normale 
sollicitatieproces om; en

• Sponsorships/donations.

“Facilitation payments” zijn betalingen van kleine bedragen (contant of 
in natura) aan overheidsfunctionarissen om reguliere taken uit te voeren 
die ze anders ook moeten uitvoeren (zoals het sneller verstrekken van 
vergunningen, licenties en visa, het sneller bezorgen van post of het leveren 
van nutsvoorzieningen). Facilitation payments omvatten geen wettige 
administratieve vergoedingen en wettige betalingen voor versnelde diensten 
die aan een organisatie (niet aan een persoon) worden betaald en waarvan op 
verzoek een factuur kan worden verstrekt.

We tonen onze integriteit door: 
Ons nooit in te laten met omkopings- of 
corruptiepraktijken. Dit is essentieel om het 
vertrouwen van onze collega’s, klanten en 
anderen met wie we werken te behouden.

Steekpenningen, waaronder facilitation payments 
– direct of via derden – worden door ons niet 
aanvaard, aangeboden, beloofd of betaald.

De identiteit van onze klanten en anderen 
met wie we zaken doen te kennen en door ons 
te houden aan de geldende normen inzake 
anti-witwassen. Als we crimineel gedrag 
vermoeden, nemen we passende maatregelen. 
We voeren geen activiteiten uit die strijdig 
zijn met geldende economische sancties en 
verrichten geen diensten die klanten helpen de 
geldende sanctiewetgeving te overtreden.
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Bouwen aan wederzijds vertrouwen

Een diversiteit aan 
meningen en ervaringen 
is krachtig en waardevol. 
Verschillende visies zijn 
essentieel voor innovatie. 
We luisteren naar elkaar. 
We zijn succesvol als we 
samenwerken, het gesprek aangaan 
en problemen op een respectvolle 
manier bespreken. Het combineren 
van onze ideeën en collectieve kennis 
is essentieel om te kunnen innoveren 
en uiteindelijk succesvol te zijn.
Agnès Hussherr 
Global Human Capital Leader



Living our Purpose and Values—Code of Conduct PwC               9

We stimuleren samenwerking binnen regio’s 
en binnen het PwC-netwerk. Vertrouwen is 
essentieel voor deze samenwerking, omdat het 
ons helpt effectiever met onze collega’s samen 
te werken en onze klanten effectiever van dienst 
te zijn. Vertrouwen begint ermee dat we elkaar 
allemaal met zorg, hoffelijkheid, respect en op 
een waardige en eerlijke manier behandelen.

We nemen passende maatregelen om 
de veiligheid van PwC-medewerkers te 
beschermen. We zorgen voor een veilige 
werkomgeving, vrij van misbruik en geweld, 
bedreigingen of ander storend gedrag.

We tolereren geen intimidatie, discriminatie, 
pesten of respectloos gedrag.* Dit soort gedrag 
ondermijnt de integriteit van onze relaties.

We respecteren en stimuleren een open dialoog 
om een klimaat te creëren waarin openhartige 
en eerlijke gesprekken kunnen plaatsvinden.

Wederzijds vertrouwen opbouwen

Wat als?

Na het werk was ik bij een bijeenkomst met 
de rest van mijn team. Een van mijn 
managers maakte verschillende keren 
ongewenste avances naar mij.  
Wat moet ik doen? 

 
Ongewenste avances zijn nooit acceptabel. 
Bespreek de situatie, als je dat durft, op een 
professionele en respectvolle manier met de 
manager en weet dat je dat in de toekomst 
altijd op dat moment kunt doen. Stel het ook 

aan de orde en vraag advies aan de juiste middelen, 
zoals Human Capital of de ethische teams, zodat 
aanvullende maatregelen kunnen worden genomen in 
lijn met de bestaande processen van het kantoor. 
Onthoud dat RADAR ook een middel is.

Altijd als ik mijn manager een vraag stel, maakt 
ze me publiekelijk belachelijk en plaatst ze 
vraagtekens bij mijn kwalificaties. Wat moet 
ik doen? 

Dit gedrag kan worden gezien als pesten en is 
op zijn minst respectloos en niet in lijn met 
onze Code. Stel zaken aan de orde. Praat met 
je contactpersoon van Human Capital, 
ethische teams of andere middelen waarbij jij 

je op je gemak voelt. RADAR kan dienen als leidraad 
voor je gedachten.

*  Dit is van toepassing ongeacht ras, etniciteit, kleur, leeftijd, geslacht, 
genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, politieke overtuigingen, 
nationaliteit, taal, religie, handicaps, ouderlijke status, economische 
status/klassenstatus, veteranenstatus of een andere ongepaste grond.
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We zien de diversiteit van onze medewerkers als 
concurrentievoordeel dat we koesteren en verder 
ontwikkelen.

We stimuleren een cultuur waarin innovatie, 
professionele groei, loopbaanontwikkeling, 
flexibel werken en balans tussen werk en privé 
belangrijk is en wordt aangemoedigd.

We investeren in onze mensen en in hun 
carrièregroei door te stimuleren dat ze 
blijven leren en door kansen te creëren om 
zowel ontwikkeling op de korte termijn als 
loopbaanontwikkeling op de lange termijn te 
bevorderen. Blijven leren en een open instelling 
zijn cruciaal voor ons vermogen om te innoveren 
en belangrijke problemen op te lossen.

Wat als?

Ik was met mijn collega’s in de kantine en 
voerde een normaal gesprek en toen maakte 
een van hen een opmerking over een andere 
collega die ik beledigend vond. Hoe moet ik 
hiermee omgaan? 

Als je het aandurft bespreek dan de situatie 
op een professionele manier direct met je 
collega. Als je de situatie niet zelf durft te 
bespreken, begeleiding wilt of als je denkt  
dat aanvullende stappen nodig zijn met de 

juiste middelen, praat dan bijvoorbeeld met je Coach of 
HR-manager. Vergeet niet dat RADAR een kader biedt 
om je te helpen bij je besluit.

• Als je getuige bent van iets dat niet goed voelt, spreek je zorgen dan uit. 
Benader de juiste personen. Je kunt je veilig uiten.

• We beschermen onze mensen tegen represailles voor het in goed 
vertrouwen melden van zorgen of misstanden. Represailles zijn 
een vorm van ernstig wangedrag dat PwC niet tolereert. Elke PwC-
professional (inclusief partners/directors of personeelsleden) die 
represailles neemt, moet daarvoor verantwoording afleggen.

We komen voor onszelf en voor 
elkaar op als we te maken 
hebben met ongepast gedrag 
van anderen, ook van klanten.

Wederzijds vertrouwen opbouwen
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Wederzijds vertrouwen opbouwen

Op elk niveau en elke dimensie  
van de PwC Professional

Whole 
leadership

The PwC Professional

R
el

at
io

nships
acum

en

Business 

Technic
a

l 

capabili
ti

es

G
lobal

a
cu

m

en

De meest innovatieve oplossingen 
zijn het resultaat van 
samenwerken met collega’s en 
klanten. Effectieve samenwerking 
maakt innovatie mogelijk.
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Bouwen aan vertrouwen in de netwerken waarin we actief zijn

Onze strategie 
voor verantwoord 
ondernemen is 
afgestemd op onze 
specifieke sterke 
punten en kansen 
als netwerk van PwC 
firms. De opzet van 
deze strategie maakt 
het ook mogelijk om 
onze vaardigheden in 
te zetten op een manier 
die impact heeft, om 
meetbare resultaten 
te kunnen leveren en 
echt een verschil te 
kunnen maken door het 
creëren van langdurige 
ondernemingswaarde 
en maatschappelijke 
waarde.
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We dragen verder bij aan de maatschappij door 
onze vaardigheden en ervaring in te zetten om 
belangrijke problemen helpen op te lossen, 
waaronder problemen die te maken hebben 
met ethiek, integriteit en vertrouwen; zaken die 
essentieel zijn om een duurzame en inclusieve 
wereldwijde economie te stimuleren.

We ondersteunen een verschuiving naar een 
duurzamere maatschappij door diensten 
te leveren die de zakelijke wereld en 
burgermaatschappij veranderen, bij te dragen 
aan bredere ontwikkelingsdoelen en te zorgen 
voor een lagere belasting van het milieu.

We helpen belangrijke sociale problemen op 
te lossen in de netwerken waarin we actief zijn 
door onze professionele expertise in te zetten en 
samen te werken met andere organisaties om een 
maximaal resultaat te behalen.

We respecteren en hebben eerbied voor de 
gebruiken en tradities van de landen waarin 
we actief zijn. Als deze gebruiken en tradities 
in strijd zijn met deze Code overleggen we 
intern over hoe we de Code kunnen handhaven 
met respect voor de lokale cultuur en 
tradities. We willen het vertrouwen van onze 
belanghebbenden winnen door zorgzaamheid, 
openheid en eerlijkheid te tonen en door ons 
onverbiddelijk te richten op ethiek en kwaliteit. 

Vertrouwen opbouwen in de gemeenschappen waarin we actief zijn

We respecteren de grenzen van onze planeet en 
hanteren een preventieve aanpak om te zorgen 
dat ons bedrijf het milieu zo min mogelijk belast. 
We helpen onze klanten ook hetzelfde te doen.
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We nemen deel aan de dialoog om vorm 
te geven aan wet- en regelgeving op 
een manier die rekening houdt met het 
algemeen belang en onze purpose.

We onderschrijven de rechtsstaat bij onze 
interacties met regelgevers. We werken op een 
respectvolle en oprechte manier samen met 
overheidsinstanties en beroepsorganisaties. 
Contacten, namens PwC, met overheidsinstanties 
en beroepsorganisaties worden over het 
algemeen afgehandeld door specifieke 
partners/directors en personeelsleden.

We reageren snel op informatieverzoeken van 
overheidsinstanties en beroepsorganisaties 
indien de geldende wetgeving en 
beroepsmatige verplichtingen dit vereisen.

We stimuleren en steunen betrokkenheid 
bij maatschappelijke activiteiten. We 
brengen onze persoonlijke politieke 
overtuigingen of standpunten niet als 
die van PwC en we houden ons aan de 
geldende geheimhoudingsverplichtingen, 
ook richting media. We gebruiken geen 
middelen van PwC zonder toestemming en 
we wekken niet de suggestie dat PwC een 
bepaalde politieke positie of politieke partij/
kandidaat, goed doel, product of specifieke 
godsdienst steunt, goedkeurt of afkeurt.

Wat als?

Ik heb een mening over de politieke 
situatie(s) in mijn land. Mag ik mijn 
persoonlijke politieke overtuiging of 
standpunten via sociale media uiten? 

 

Ja, maar met respect voor anderen. Zorg dat 
duidelijk is dat je namens jezelf spreekt en 
niet namens PwC.

Een klant heeft me gevraagd om op een 
congres dat ze sponsoren te spreken over 
bepaalde politieke kwesties die op hen 
betrekking hebben. Mag ik de uitnodiging 
aannemen?  

Overleg met de juiste personen. Het 
Compliance & Independence Office of je Risk 
and Quality-team is een goed startpunt om te 
bepalen of wij in de positie zijn om te 
reageren. 

Ik ben lid van een ethische beroepscommissie 
van een professionele accountantsvereniging 
die over een voorgestelde norm een mening 
heeft geformuleerd die verschilt van die van 
PwC.  Mag ik het standpunt van de 

vereniging in het openbaar presenteren (bijvoorbeeld 
tijdens openbare hoorzittingen)? 

Ja, zolang je duidelijk aangeeft dat het 
standpunt niet het standpunt van PwC is 
maar van de commissie, en je bereid bent, 
indien nodig, het verschil tussen het 
standpunt van PwC en de vereniging uit te 
leggen.

Vertrouwen opbouwen in de gemeenschappen waarin we actief zijn
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Internationaal erkende arbeidsbeginselen 
omvatten bijvoorbeeld beginselen van het 
UN Global Compact en de doelstellingen van 
de Internationale Arbeidsorganisatie.

Vertrouwen opbouwen in de gemeenschappen waarin we actief zijn

Het internationale karakter van het bedrijfsleven en de complexiteit 
en uiteenlopende prioriteiten van nationale wetgevingen zijn zodanig 
dat het niet altijd duidelijk is waar de lijn moet worden getrokken. 
Om houvast te bieden aan klanten, andere belanghebbenden en 
partners/directors en personeel van PwC, heeft het internationale 
kantorennetwerk van PwC de Global Tax code of conduct opgesteld  
en ingevoerd.  

We vinden internationaal erkende mensenrechten 
belangrijk en respecteren en ondersteunen 
deze. We staan ervoor om medeplichtigheid aan 
schending van mensenrechten te voorkomen. We 
houden ons aan de geldende arbeidswetgeving 
en passen internationaal erkende arbeidsnormen 
toe in de manier waarop wij zaken doen. 

We zijn verantwoordelijke belastingbetalers. 
We beheren al onze relevante aangiften, 
binnenlands en buitenlands, nauwkeurig, in 
goed vertrouwen en op tijd. We ontplooien alleen 
belastingaangifte-initiatieven en doen alleen 
aangiftes die geen negatieve invloed kunnen 
hebben op de reputatie van PwC. We passen de 
Global Tax code of conduct toe binnen ons hele 
kantorennetwerk en net zoals deze Code geldt 
voor partners/directors en personeelsleden, 
geldt deze ook voor onze klanten.
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Bouwen aan vertrouwen in de manier waarop wij informatie gebruiken

Ongeacht of 
vertrouwelijke 
informatie mondeling,
op papier, in een e-mail 
of op andere wijze 
wordt ontvangen; ons 

vermogen om de vertrouwelijkheid 
hiervan te beschermen is 
essentieel om het vertrouwen 
te behouden van onze klanten, 
onze zakenrelaties en elkaar.

Dit vertrouwen draagt bij aan 
samenwerking en innovatie, 
omdat ideeën en informatie 
vrijer worden gedeeld.
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We respecteren de privacy en vertrouwelijkheid 
van informatie van onze klanten, onze mensen 
en anderen met wie we zaken doen. 

We beschermen persoonlijke informatie en 
andere vertrouwelijke informatie in elke vorm. 

We verzamelen, bewaren, gebruiken, verzenden 
en verwijderen persoonlijke en vertrouwelijke 
informatie op een transparante manier die 
vertrouwen bevordert. We verzamelen, 
gebruiken en bewaren persoonlijke informatie, 
klantinformatie en andere vertrouwelijke 
informatie alleen als we hiervoor een gegronde 
reden hebben. Toegang tot deze informatie 
wordt alleen verleend als dat nodig is. Onze 
vertrouwelijkheidsplicht eindigt niet als we bij 
PwC vertrekken; we blijven de vertrouwelijkheid 
van informatie zelfs na ons vertrek respecteren.

We gebruiken ons gezonde verstand wanneer  
we sociale media gebruiken en vergeten nooit 
dat sociale media publieke media zijn.  
We denken eerst na voordat we iets plaatsen.

Vertrouwen opbouwen in de manier waarop wij informatie gebruiken

We spelen allemaal een rol bij het beschermen van vertrouwelijke 
informatie die ons in verschillende vormen wordt toevertrouwd. 

1. We gebruiken alleen goedgekeurde PwC-systemen en -applicaties 
tijdens ons werk.

2. We maken vertrouwelijke informatie niet op ongepaste wijze 
bekend, ook niet wanneer we social media gebruiken.

3. We zijn voorzichtig als we in openbare ruimtes spreken over 
zaken die met klanten te maken hebben.

4. We zorgen dat fysieke kopieën van vertrouwelijke informatie 
worden beschermd.

5. We signaleren direct elke onbedoelde bekendmaking van 
vertrouwelijke informatie en communiceren dit binnen PwC op 
gepaste wijze.

Wanneer we beseffen dat 
vertrouwelijkheid en vertrouwen in 
elkaar cruciaal zijn, helpt dat ons  
beter samen te werken, te innoveren en 
succesvol te zijn binnen het Netwerk.

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/28361ED205C315028025789B00730920?OpenDocument
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Wat bedoelen we met “onbedoeld”? 

Onbedoeld verlies kan plaatsvinden door een computer 
onbeheerd achter te laten, door onbedoeld een 
vertrouwelijke e-mail naar de verkeerde ontvanger te 
sturen of door gevoelige documenten in kantoor op een 
printerlocatie te laten liggen. 

We beschermen de informatie en de fysieke 
en elektronische middelen waartoe we 
toegang hebben. Dit betekent ook dat wij 
deze beschermen tegen kwaadaardige 
dreigingen en onbedoeld verlies.

We beveiligen alle papieren en elektronische 
gegevens en bewaren deze uitsluitend 
gedurende de voorgeschreven termijn.

We bewaren relevante informatie als we op de 
hoogte zijn van een onderzoek, rechtszaak of 
andere kwestie of wanneer we dat verwachten of 
de opdracht hebben dat te doen.

We respecteren de integriteit van onze 
werkdocumenten en brengen hier nadat ze zijn 
voltooid geen ongeoorloofde wijzigingen in aan.

We handelen nooit in voorkennis en maken 
interne informatie ook niet ongeoorloofd 
openbaar.

Wat als?
Ik stond in een lift op kantoor en hoorde 
twee mensen praten over een overname 
waarmee ze bezig waren. Mag ik in een van 
deze bedrijven investeren?

Nee, dit wordt gezien als “handelen met 
voorkennis.” We handelen niet in niet-
openbare informatie, ongeacht hoe we 
hieraan komen. We mogen deze informatie 
ook niet bekendmaken aan andere personen. 

Als je twijfelt, kun je aanvullende informatie vinden op 
basis van het beleid inzake handel met voorkennis. 
Onthoud dat er ook personen zijn waarmee je kunt 
praten, zoals collega’s van Risk and Quality.

Wat is “voorkennis”? 
Voorkennis is informatie over een bedrijf (bijv. financiële prognoses, fusie- en 
overnamevoorstellen en belangrijke personeelswisselingen) die nog niet openbaar 

zijn gemaakt. 

Waar komt voorkennis vandaan? 
Voorkennis kan uit vele bronnen afkomstig zijn (bijv. klanten, leveranciers, 
onderaannemers, joint-venturepartners of andere entiteiten of personen waarmee 
PwC of iemand binnen PwC contact heeft of informatie over heeft).

Vertrouwen opbouwen in de manier waarop wij informatie gebruiken
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We zijn bedachtzaam in onze communicatie, 
zowel online als offline. We zijn beleefd en 
respectvol naar collega’s en klanten toe als we 
in het openbaar of online spreken, sociale media 
gebruiken of deelnemen aan een externe dialoog.

Als we ons standpunt over maatschappelijke 
of openbare kwesties geven, maken we 
duidelijk dat dit ons eigen standpunt is en 
niet per se het standpunt van PwC.

Als het publiek dat we toespreken redelijkerwijs 
verwacht dat we PwC vertegenwoordigen, geven 
we over het algemeen alleen het standpunt van 
PwC en niet dat van onszelf. We brengen de 
standpunten van anderen niet alsof ze van ons zijn.

We houden ons aan auteursrecht- en 
intellectuele eigendomsregelgeving.

Wat als?
Ik heb een erg goed onderzoeksrapport op internet 
gevonden dat ik met mijn collega’s en klanten wil 
delen. Mag ik dat doen?

Dat hangt ervan af. Onthoud dat informatie op het 
internet en in interne systemen van PwC vaak 
auteursrechtelijk beschermd is en/of materiaal onder 
licentie betreft. Mogelijk heb je toestemming nodig om 
de informatie verder te verspreiden. Daarnaast is het

belangrijk dat je het werk van iemand anders niet presenteert als 
werk van jezelf. Bronvermelding is altijd minimaal vereist, zodat je 
niet van plagiaat beschuldigd wordt. Overleg als je twijfelt met je 
manager of verantwoordelijke partner.

Vertrouwen opbouwen in de manier waarop wij informatie gebruiken



RADAR: Een kader om te 
besluiten wat de juiste 
manier van handelen is

Onze purpose en waarden zijn onze uitgangspunten 
om te besluiten wat de juiste manier van handelen is. 
Het aanpakken en oplossen van ethische dillema’s is 
lastig en de Code kan niet op alle vragen of situaties 
ingaan. De Code is een van de vele instrumenten 
waarover we als professionals beschikken als leidraad 
voor ons handelen. 
 
Deze is bedoeld als kader, niet als regelgeving. De 
Code is gebaseerd op de purpose en de waarden 
van PwC. Daarnaast wordt de Code ondersteund en 
aangevuld door standaarden en beleidsrichtlijnen 
binnen het netwerk en door lokaal beleid en 
regelgeving. Deze zijn allemaal toegankelijk 
via relevante websites binnen het netwerk.

Om een ethisch dilemma te analyseren kun 
je gebruikmaken van RADAR. Dit is een  
besluitvormingskader dat je helpt  om je vaardigheden 
op dit gebied te ontwikkelen en je helpt het juiste 
te doen. De stappen en vragen kunnen tijdens het 
maken van een plan van aanpak dienen als leidraad 
voor de benadering die je kiest. Ze hoeven niet in 
een bepaalde volgorde te worden gevolgd en de 
volgende afbeelding is niet bedoeld als beslisboom. 
Deze is meer bedoeld als kader voor je denkproces 
dat een paar minuten tot een paar dagen kan duren. 
En onthoud: niets kan een persoonlijk oordeel en 
de toepassing van de waarden vervangen op het 
moment dat je moet besluiten wat je gaat doen.
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RADAR 

Reporting and 
communicating

Recognising 
the event

Assessing 
the situation

Deciding 
what to do

Agreeing the 
way forward

RADAR: Een hulpmiddel 
voor de juiste manier 
van handelen
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RADAR 

Reporting and 
communicating

Recognising 
the event

Assessing 
the situation

Deciding 
what to do

Agreeing the 
way forward

• Is de situatie in lijn met de purpose en de waarden van 
PwC?

• Wordt jou gevraagd iets te doen waarvan je denkt dat het 
verkeerd is en in strijd met de purpose van PwC en onze 
waarden?

• Ben je op de hoogte van onethisch of illegaal gedrag van 
anderen (bijv. collega’s, klanten, leveranciers en andere 
partijen)?

• Probeer je een besluit te nemen, maar twijfel je over de 
ethische gevolgen daarvan?

• Wat als het in de media wordt gemeld?

Op wie heeft het betrekking?

• Jou?

• Een collega/je team?

• PwC—je kantoor of het netwerk?

• Jouw klant/een klant?

• Andere derden?

Wat zijn de richtlijnen?  
Voelt het goed?

• De wet—is het rechtmatig?

• Regelgeving/professionele normen.

• Normen en beleid van PwC.

• Reacties van klanten.

• Reacties van een bredere groep 
derden.

• purpose PwC.

• Waarden van PwC.

• Wat zijn de opties? 

• Wat zijn de vermoedelijke resultaten 
van elke optie?

• Is er een alternatieve oplossing die niet 
tot een ethisch conflict leidt?

• Vraag indien nodig advies.

• Besluit wat je moet doen.

• Test je besluit—voelt het goed? Kun je 
‘s nachts slapen?

• Zou je je schamen als anderen zouden 
weten wat je hebt gedaan of niet hebt 
gedaan?

• Denk na over wat een redelijk persoon 
zou denken.

• Vraag indien nodig nogmaals advies.

• Handel als je vertrouwen hebt in je 
besluit en altijd in goed vertrouwen.

• Meld je zorgen indien nodig 
aan de juiste personen 
(bijv OGC, R&Q, HC of 
Vertrouwenspersoon).

• Deel je zorgen en gedachten 
indien nodig met de relevante 
belanghebbenden.

• Denk na over wat je hebt 
geleerd en of er iets moet 
veranderen.

RADAR: Een hulpmiddel 
voor de juiste manier 
van handelen
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RADAR 

Reporting and 
communicating

Recognising 
the event

Assessing 
the situation

Deciding 
what to do

Agreeing the 
way forward

Op wie heeft het betrekking?
• Jou?
• Een collega/je team?
• PwC—je kantoor of het netwerk?
• Jouw klant/een klant?
• Andere derden?
Wat zijn de richtlijnen?  
Voelt het goed?
• De wet—is het rechtmatig?
• Regelgeving/professionele 

normen.
• Normen en beleid van PwC.
• Reacties van klanten.
• Reacties van een bredere groep 

derden.
• purpose PwC.
• Waarden van PwC.

RADAR: Een hulpmiddel 
voor de juiste manier 
van handelen
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• Meld je zorgen indien nodig 
aan de juiste personen 
(bijv OGC, R&Q, HC of 
Vertrouwenspersoon).

• Deel je zorgen en gedachten 
indien nodig met de relevante 
belanghebbenden.

• Denk na over wat je hebt 
geleerd en of er iets moet 
veranderen.

• Wat zijn de opties? 

• Wat zijn de vermoedelijke resultaten 
van elke optie?

• Is er een alternatieve oplossing die niet 
tot een ethisch conflict leidt?

• Vraag indien nodig advies.

• Besluit wat je moet doen.

• Is de situatie in lijn met de purpose en de waarden van PwC?

• Wordt jou gevraagd iets te doen waarvan je denkt dat het 
verkeerd is en in strijd met de purpose van PwC en onze 
waarden?

• Ben je op de hoogte van onethisch of illegaal gedrag van 
anderen (bijv. collega’s, klanten, leveranciers en andere 
partijen)?

• Probeer je een besluit te nemen, maar twijfel je over de ethische 
gevolgen daarvan?

• Wat als het in de media wordt gemeld?

• Test je besluit—voelt het goed? Kun je 
‘s nachts slapen?

• Zou je je schamen als anderen zouden 
weten wat je hebt gedaan of niet hebt 
gedaan?

• Denk na over wat een redelijk persoon 
zou denken.

• Vraag indien nodig nogmaals advies.

• Handel als je vertrouwen hebt in je 
besluit en altijd in goed vertrouwen.
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RADAR 

Reporting and 
communicating

Recognising 
the event

Assessing 
the situation

Deciding 
what to do

Agreeing the 
way forward

• Wat zijn de opties? 
• Wat zijn de vermoedelijke resultaten 

van elke optie?
• Is er een alternatieve oplossing die  

niet tot een ethisch conflict leidt?
• Vraag indien nodig advies.
• Besluit wat je moet doen.

RADAR: Een hulpmiddel 
voor de juiste manier 
van handelen
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• Meld je zorgen indien nodig 
aan de juiste personen 
(bijv OGC, R&Q, HC of 
Vertrouwenspersoon).

• Deel je zorgen en gedachten 
indien nodig met de relevante 
belanghebbenden.

• Denk na over wat je hebt 
geleerd en of er iets moet 
veranderen.

• Test je besluit—voelt het goed? Kun je 
‘s nachts slapen?

• Zou je je schamen als anderen zouden 
weten wat je hebt gedaan of niet hebt 
gedaan?

• Denk na over wat een redelijk persoon 
zou denken.

• Vraag indien nodig nogmaals advies.

• Handel als je vertrouwen hebt in je 
besluit en altijd in goed vertrouwen.

Op wie heeft het betrekking?

• Jou?

• Een collega/je team?

• PwC—je kantoor of het netwerk?

• Jouw klant/een klant?

• Andere derden?

Wat zijn de richtlijnen?  
Voelt het goed?

• De wet—is het rechtmatig?

• Regelgeving/professionele normen.

• Normen en beleid van PwC.

• Reacties van klanten.

• Reacties van een bredere groep 
derden.

• purpose PwC.

• Waarden van PwC.

• Is de situatie in lijn met de purpose en de waarden van PwC?

• Wordt jou gevraagd iets te doen waarvan je denkt dat het 
verkeerd is en in strijd met de purpose van PwC en onze 
waarden?

• Ben je op de hoogte van onethisch of illegaal gedrag van 
anderen (bijv. collega’s, klanten, leveranciers en andere 
partijen)?

• Probeer je een besluit te nemen, maar twijfel je over de ethische 
gevolgen daarvan?

• Wat als het in de media wordt gemeld?
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RADAR 

Reporting and 
communicating

Recognising 
the event

Assessing 
the situation

Deciding 
what to do

Agreeing the 
way forward

• Test je besluit—voelt het goed?  
Kun je ‘s nachts slapen?

• Zou je je schamen als anderen  
zouden weten wat je hebt gedaan of niet 
hebt gedaan?

• Denk na over wat een redelijk persoon zou 
denken.

• Vraag indien nodig nogmaals advies.
• Handel als je vertrouwen hebt in je besluit 

en altijd in goed vertrouwen.

RADAR: Een hulpmiddel 
voor de juiste manier 
van handelen
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• Meld je zorgen indien nodig 
aan de juiste personen 
(bijv OGC, R&Q, HC of 
Vertrouwenspersoon).

• Deel je zorgen en gedachten 
indien nodig met de relevante 
belanghebbenden.

• Denk na over wat je hebt 
geleerd en of er iets moet 
veranderen.

• Wat zijn de opties? 

• Wat zijn de vermoedelijke resultaten 
van elke optie?

• Is er een alternatieve oplossing die niet 
tot een ethisch conflict leidt?

• Vraag indien nodig advies.

• Besluit wat je moet doen.

Op wie heeft het betrekking?

• Jou?

• Een collega/je team?

• PwC—je kantoor of het netwerk?

• Jouw klant/een klant?

• Andere derden?

Wat zijn de richtlijnen?  
Voelt het goed?

• De wet—is het rechtmatig?

• Regelgeving/professionele normen.

• Normen en beleid van PwC.

• Reacties van klanten.

• Reacties van een bredere groep 
derden.

• purpose PwC.

• Waarden van PwC.

• Is de situatie in lijn met de purpose en de waarden van PwC?

• Wordt jou gevraagd iets te doen waarvan je denkt dat het 
verkeerd is en in strijd met de purpose van PwC en onze 
waarden?

• Ben je op de hoogte van onethisch of illegaal gedrag van 
anderen (bijv. collega’s, klanten, leveranciers en andere 
partijen)?

• Probeer je een besluit te nemen, maar twijfel je over de ethische 
gevolgen daarvan?

• Wat als het in de media wordt gemeld?
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RADAR 

Reporting and 
communicating

Recognising 
the event

Assessing 
the situation

Deciding 
what to do

Agreeing the 
way forward

• Meld je zorgen indien nodig aan de 
juiste personen (bijv OGC, R&Q, HC 
of Vertrouwenspersoon).

• Deel je zorgen en gedachten 
indien nodig met de relevante 
belanghebbenden.

• Denk na over wat je hebt geleerd en 
of er iets moet veranderen.

RADAR: Een hulpmiddel 
voor de juiste manier 
van handelen

• Test je besluit—voelt het goed? Kun je 
‘s nachts slapen?

• Zou je je schamen als anderen zouden 
weten wat je hebt gedaan of niet hebt 
gedaan?

• Denk na over wat een redelijk persoon 
zou denken.

• Vraag indien nodig nogmaals advies.

• Handel als je vertrouwen hebt in je 
besluit en altijd in goed vertrouwen.
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• Wat zijn de opties? 

• Wat zijn de vermoedelijke resultaten 
van elke optie?

• Is er een alternatieve oplossing die niet 
tot een ethisch conflict leidt?

• Vraag indien nodig advies.

• Besluit wat je moet doen.

Op wie heeft het betrekking?

• Jou?

• Een collega/je team?

• PwC—je kantoor of het netwerk?

• Jouw klant/een klant?

• Andere derden?

Wat zijn de richtlijnen?  
Voelt het goed?

• De wet—is het rechtmatig?

• Regelgeving/professionele normen.

• Normen en beleid van PwC.

• Reacties van klanten.

• Reacties van een bredere groep 
derden.

• purpose PwC.

• Waarden van PwC.

• Is de situatie in lijn met de purpose en de waarden van PwC?

• Wordt jou gevraagd iets te doen waarvan je denkt dat het 
verkeerd is en in strijd met de purpose van PwC en onze 
waarden?

• Ben je op de hoogte van onethisch of illegaal gedrag van 
anderen (bijv. collega’s, klanten, leveranciers en andere 
partijen)?

• Probeer je een besluit te nemen, maar twijfel je over de ethische 
gevolgen daarvan?

• Wat als het in de media wordt gemeld?



We luisteren en 
ondernemen actie
“Zaken bespreekbaar maken” is een essentiële 
eerste stap. Voor elke beschuldiging, klacht of 
zorg onderzoeken we de situatie en pakken we 
deze op passende wijze aan. Neem contact op met 
je Vertrouwenspersoon of HR-contactpersoon als 
je meer wilt weten over het onderzoeksproces 
en je mogelijkheden voor het doen van een 
anonieme melding. Onthoud dat PwC wil zorgen 
voor haar mensen en ze wil beschermen tegen 
represailles.

Iedereen die zich niet houdt aan de PwC 
Gedragscode of het beleid en de procedures 
wordt ter verantwoording geroepen.  

 
Degenen onder ons die deel uitmaken van de 
rapportagelijn zijn verantwoordelijk voor het 
aanpakken van kwesties die onder hun aandacht 
worden gebracht.

Als iemand opdracht geeft tot overtredingen of 
deze goedkeurt of ervan op de hoogte is en ze 
niet direct corrigeert, wordt hij of zij hiervoor 
ter verantwoording geroepen. We zijn allemaal 
verantwoordelijk voor samenwerking tijdens het 
onderzoeksproces en voor het naar waarheid, 
correct, volledig en integer beantwoorden 
van vragen. Niet meewerken kan leiden tot 
disciplinaire maatregelen.

De Gedragscode en 
het netwerk van PwC
We streven naar samenwerking binnen het PwC-
netwerk. Wanneer je voor een ander kantoor 
binnen het PwC-netwerk werkt en te maken 
krijgt met vragen over zakelijk gedrag of andere 
zorgen, volg je het gevestigde beleid van het 
gastkantoor. Stel de kwestie aan de orde binnen 
je eigen kantoor als je deze liever niet bij het 
betreffende kantoor aan de orde stelt of als je 
niet tevreden bent met het resultaat. Op deze 
manier kan de kwestie worden aangepakt door 
de leiders van de betrokken kantoren. Ga voor 
meer informatie naar de Sharepoint pagina: 
code of conduct NL of www.pwc.com/ethics
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