
De voornaamste 
principes van de
ethische code  



Ieder van ons is ambassadeur van Elia. Ons gedrag binnen 
en buiten de onderneming weerspiegelt de waarden van 
de onderneming. Een ethische code kan niet-ethisch gedrag 
niet voorkomen maar is toch een maatstaf waarmee we onze 
handelingen kunnen evalueren en toetsen aan de hand van 
volgende vragen:   

-  Gedraag ik me ethisch verantwoord?
- Is mijn gedrag transparant?
- Kan ik mijn gedrag verantwoorden?
- Gedraag ik me op een verantwoorde manier?

Van ieder van ons, interne en externe medewerkers van Elia, 
wordt verwacht dat we handelen in overeenstemming met de 
ethische code. 

Waarom 
een ethische code?



Verwachte 
gedragingen

Ik merk op? 
Ik meld!

Ik vermijd 
belangenconflicten

Ik bewaar mijn 
integriteit

Ik communiceer 
voorzichtig

Ik beveilig mijn 
gegevens

Ik waak over de 
vertrouwelijkheid

Ik ijver voor een 
respectvolle 

werkplek

Ik zet me in 
voor meer 

duurzaamheid

Ik leef 
de wetten na

Ik draag bij aan 
de veiligheid



Ik merk op? 
Ik meld!
Van zodra we ongepast gedrag opmerken of 
vermoeden, melden we de problemen, zonder 
angst voor represailles. Niet zeker van de juiste 
beslissing of het juiste gedrag? Dan vragen we om 
raad. Alle inbreuken of mogelijke inbreuken op 
de ethische code melden we onmiddellijk.

Naargelang de aard van het probleem zijn  
onze bevoorrechte gesprekspartners:

- de manager;
- de compliance officer;
- de vertrouwenspersoon;
- het meldpunt voor inbreuken  
  op de integriteit.



In al onze activiteiten en taken houden we ons 
aan de geldende wet- en regelgeving. Het is 
onze verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn 
van de wetgeving die op het werk geldt en die niet te 
overtreden. Bij twijfel steken we ons licht op en gaan we 
voorzichtig tewerk. 

Ik leef  
de wetten na

Onze functie in de onderneming geeft ons enige 
invloed en beslissingsmacht. In bepaalde situaties 
kunnen onze persoonlijke belangen strijdig blijken 
met die van Elia. Als dat gebeurt, mogen we niet 
deelnemen of bijdragen aan de beslissing.

Ik vermijd  
belangenconflicten

Om in onze activiteiten objectief en eerlijk te 
blijven, aanvaarden we geen enkel (financieel 
of ander) voordeel van derden. We mogen alleen 
relatiegeschenken ontvangen of aanbieden met een 
bescheiden waarde.

Ik bewaar  
mijn integriteit



We zijn gebonden aan het beroepsgeheim. We 
verspreiden geen informatie over de activiteiten van 
Elia. We gaan bedachtzaam om met de informatie 
de we hebben. 

Ik waak over  
de vertrouwelijkheid

We beveiligen onze elektronische gegevens op 
verstandige wijze. We geven onze paswoorden 
niet door aan derden, we vergrendelen onze 
computer en zorgen ervoor dat onze computer niet 
wordt gestolen.

Ik beveilig  
mijn gegevens

We zijn voorzichtig in onze communicatie, 
vooral op sociale media. We nemen geen 
standpunten in of spreken niet in naam van Elia, 
tenzij we daartoe specifiek gemachtigd zijn in het 
kader van onze functie.

Ik communiceer 
voorzichtig



We letten op de veiligheid en het welzijn op 
onze werkplek. We houden ons aan de regels en 
voorschriften. We melden elke gevaarlijke situatie 
en doen al het mogelijke om gevaarlijke situaties te 
voorkomen.

Ik draag bij  
tot de veiligheid

Bij Elia behandelen we elkaar met respect en 
waardigheid en stellen we diversiteit op prijs. We doen 
al het mogelijke om elke werkplek te vrijwaren van 
alle vormen van discriminatie, pesten, geweld, 
drugs en alcohol.

Ik ijver voor een  
respectvolle werkplek

We zetten ons in voor de best mogelijke positieve 
impact op de samenleving. We gaan voor een verantwoorde 
aanpak op sociaal, maatschappelijk en milieugebied. We steunen 
de invoering van milieuvriendelijke technologieën en nemen de 
nodige maatregelen om milieurisico’s te voorkomen.

Ik zet me in voor  
meer duurzaamheid



In deze brochure lees je de voornaamste principes van onze ethische code. 
De volledige ethische code van Elia vind je op Jive.
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