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Ingeval een vertaling verschilt van de oorspronkelijke Franse versie van de Gedragscode, heeft de Franse versie voorrang. 
Gepubliceerd in december 2018. 

ONZE AMBITIE
De leider in verantwoorde 

energie worden 

ONZE WAARDEN
Veiligheid, Respect voor 

eenieder, Pioniersgeest, Kracht 
van solidariteit, Prestatiedrang



Wij zijn actief in meer dan 130 landen en werken soms in com-
plexe omgevingen. In deze context vormen onze waarden de 
basis waarop wij onze collectieve ambitie steunen: leider worden 
in verantwoorde energie.

Twee van deze waarden vormen de kern van onze collectieve 
ethiek en Gedragscode: enerzijds « Veiligheid » en « Respect 
voor eenieder » anderzijds.

Dit document beschrijft onze manier van handelen, de inter-
nationale normen en standaarden die we toepassen alsook de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen voor alle betrokken partijen. 

Leder van ons is verantwoordelijk voor het kennen en het dagelijks 
in de praktijk brengen van de Gedragscode, en moet als ambas-
sadeur handelen tegenover iedereen die met en voor ons werkt.

Als u bij het uitoefenen van uw taken wordt geconfronteerd met 
moeilijke keuzes of als u een overtreding van de regels opge-
nomen in dit document vermoedt, kan het Ethisch Comité u in 
volste vertrouwen helpen.

Om leider in verantwoorde energie te worden, wordt er van ons 
een voorbeeldig gedrag verwacht,  overeenkomstig onze waarden 
en onberispelijkheid in de details van onze dagelijkse hande-
lingen. Dit is ook wat stakeholders verwachten van een grote 
groep als de onze. Het Uitvoerend Comité en ikzelf vertrouwen 
op uw persoonlijke en collectieve betrokkenheid!

Patrick Pouyanné
CEO



ONZE GEDRAGSCODE

   is gebaseerd op de vijf waarden, met de twee kernwaarden 

(veiligheid en respect voor eenieder) die als leidraad dienen bij 

al onze handelingen;

   beschrijft de aan te nemen houding met betrekking tot  

veiligheid, integriteit en respect voor de mensenrechten;

   somt de internationale normen en standaarden op die bij 

Total van toepassing zijn;

   benoemt de verbintenissen van de Groep ten opzichte van 

haar interne en externe stakeholders;

   verklaart de rol van het Ethisch Comité en beschrijft de te 

volgen stappen voor het melden van een situatie die in strijd is 

met de Gedragscode of voor het vragen van advies;

   vermeldt de referenties die voor iedereen beschikbaar zijn 

om meer te weten te komen.

Over de  
Gedragscode

VOOR WIE IS ZE BEDOELD?

De Gedragscode is het referentiedocument voor alle medewerkers 

over de hele wereld. Intern moet het gedrag van iedereen aantonen 

dat deze Gedragscode wordt gerespecteerd en concreet wordt 

toegepast. Niemand hoort ze te negeren.

Managers van alle entiteiten zijn verantwoordelijk voor de juiste vers-

preiding, begrip en daadwerkelijke toepassing ervan, wat betekent dat:

   ze er regelmatig naar verwijzen binnen hun team om ervoor te 

zorgen dat ze goed wordt begrepen;

   ze de dialoog aanwakkeren en medewerkers aanmoedigen om 

hun bezorgdheden in het volste vertrouwen te uiten;

   ze de meldingsprocedure in herinnering brengen en zo nodig 

naar het Ethisch Comité doorverwijzen;

   ze zorgen een voor strikte naleving van de Gedragscode door 

de medewerkers voor wie zij verantwoordelijkheid dragen;

   ze zelf een voorbeeldig gedrag vertonen.

Onze Gedragscode is ook bedoeld voor onze leveranciers van 

goederen en diensten en herinnert hen aan onze verwachtingen 

tegenover hen betreffende gedrag en ethiek. Zij moeten erop toe-

zien normen toe te passen die gelijkwaardig zijn aan de onze, in 

het bijzonder ten opzichte van hun medewerkers, en indien nodig, 

mogelijke tekortkomingen verhelpen.

Dit document wordt openbaar gemaakt aan al onze externe stakehol-

ders: gastlanden, lokale gemeenschappen, klanten, leveranciers, 

industriële en commerciële partners en aandeelhouders. Het verbindt 

de Groep aan elk van hen.
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1 •  ONZE GEDRAGSCODE  
& ONZE REFERENTIENORMEN 

 - ONZE REFERENTIENORMEN 

   De hoogst mogelijke normen en standaarden 

 -  ONZE GEDRAGSCODE OMTRENT  
ONZE WAARDEN 

   Veiligheid
    Respect voor eenieder

 •  Integriteit - Fraude en Corruptie 
 •  Naleving van de mensenrechten 
 •  Milieu en Gezondheid 

2 •  DE GEDRAGSCODE  
EN DE MEDEWERKERS  
VAN DE GROEP 

3 • DE GROEP EN HAAR STAKEHOLDERS 

   Gastlanden
   Lokale gemeenschappen 
   Klanten 
   Leveranciers
   Industriële en commerciële partners 
   Aandeelhouders

4 • DE GEDRAGSCODE IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 

  - HET ETHISCH COMITÉ  
- AARZEL NIET OM TE MELDEN 

NUTTIGE REFERENTIES 

   Interne referenties 
   Externe referenties 
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Onze  
referentie-
normen 

DE HOOGSTE NORMEN  
EN STANDAARDEN  

We houden ons aan alle nationale en internationale wetten en nor-

men die van toepassing zijn op onze activiteiten.

 

Wij passen de OESO-richtlijnen toe voor multinationals alsook de 

principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.

Wanneer de wettelijke vereisten verschillen van onze Gedragscode, 

passen we de meest veeleisende norm toe.

Onze Groep voert gesprekken met internationale organisaties, zowel 

gouvernementele als niet-gouvernementele, over hun bezorgdheden 

over onze activiteiten.

In overeenstemming met de wetten van toepassing op onze acti-

viteiten en de regels van de Groep, kan een schending van onze 

referentienormen leiden tot sancties.
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Naast deze referentienormen brengen vijf waarden 
ons samen:  

  Veiligheid 
  Respect voor eenieder
  Pioniersgeest 
  Kracht van solidariteit
  Prestatiedrang

Deze waarden zijn herkenningspunten die onze handelingen 

bepalen en we moeten onder alle omstandigheden de geest 

hiervan behouden.

Onze twee kernwaarden, Veiligheid en Respect voor eenieder, zijn 

terug te vinden in onze organisaties, procedures en maatstaven 

om onze Gedragscode dagelijks te begeleiden. 

Onze  
Gedragscode 
ingebed in 
onze waarden 

VEILIGHEID

Veiligheid is de basis van het verantwoordelijkheidspact van een 

industrieel bedrijf, het is ook de basis van zijn bestaan op lange 

termijn. Een onveilig en onbetrouwbaar bedrijf is geen duurzaam 

bedrijf. Dit betekent dat over veiligheid geen enkel compromis 

gesloten kan worden. Het kan geen kwestie van kosten zijn want 

het gaat om een waarde die boven alles wordt gerespecteerd. 

Veiligheid is een dagelijkse strijd gevoerd in nederigheid 

en waakzaamheid. We mogen nooit onze waakzaamheid 

laten verslappen. Niets is onvermijdelijkheid en elk onge-

val, hoe klein ook, kan worden voorkomen.  We kennen 

en passen allemaal de veiligheidsregels toe, op elk niveau 

en met de grootste discipline. Ieder van ons heeft een persoonlijke 

verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om in te grijpen in geval van 

niet-naleving van deze regels of bij het zien van een risicovolle situatie. 

Bij het kiezen van onze industriële en commerciële partners ge-

ven wij de voorkeur aan hen die een beleid kunnen toepassen 

dat gelijkwaardig is aan het onze. Het respecteren van onze vei-

ligheidskernwaarden en deze te allen tijde in de praktijk brengen, 

is essentieel voor het bereiken van onze ambitie om de leider in 

verantwoorde energie te worden. 

RESPECT VOOR EENIEDER

Respect voor eenieder staat centraal in onze col-

lectieve ethische principes, in onze manier om het 

voorbeeld te geven. Respect voor eenieder betekent 

allereerst naar elkaar luisteren.

Respect voor eenieder gaat hand in hand met eerli-

jkheid, onfeilbare integriteit en verwerpt bijgevolg alle vormen van 

Veiligheid is een dagelijkse  

strijd gevoerd in nederigheid  

en waakzaamheid.

Respect voor eenieder  

betekent vooreerst  

naar elkaar luisteren.
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corruptie en fraude. Het is ook het respecteren van de contracten 

die we afsluiten.

Respect voor eenieder is respect voor mensenrechten waarop wij 

geen toegevingen doen in onze operaties over de hele wereld. 

Respect voor eenieder betekent respect voor het milieu en de ge-

zondheid, wat deel uitmaakt van onze strategie van verantwoorde 

en duurzame ontwikkeling.

Respect voor eenieder plaatst de mens centraal in ons collectief 

project, het waardeert diversiteit en het besteedt aandacht aan de 

kwaliteit van de sociale dialoog binnen het bedrijf.

INTEGRITEIT, FRAUDE EN CORRUPTIE 

Wij pleiten voor nultolerantie betreffende fraude in al zijn vormen en 

met name voor corruptie, ongeoorloofde beïnvloeding of inbreuken 

op het mededingingsrecht. 

De Groep duldt geen enkele vorm van corruptie of ongeoorloofde 

beïnvloeding, wat kan worden gedefinieerd als:

    Het beloven of verlenen van een betaling of een ander voordeel 

aan een overheidsfunctionaris, privépersoon of rechtspersoon, 

rechtstreeks of onrechtstreeks (via een derde partij of een 

tussenpersoon), terwijl dit illegaal is, zodat hij/zij

-  een handeling binnen zijn/haar taken verricht, nalaat, faciliteert, 

vertraagt of versnelt, of 

-  misbruik maakt van zijn/haar invloed om een gunstige beslissing 

of enig ander voordeel van een overheidsinstantie te verkrijgen.

    Het verzoeken, aanvaarden of ontvangen van een betaling of een 

ander voordeel met het oog op het verrichten, nalaten, faciliteren, 

vertragen of versnellen van een handeling in het kader van zijn taken.

Corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding, zoals in-

breuken op het mededingingsrecht, stellen de personen 

die er deel van uitmaken en de onderneming bloot aan 

zware disciplinaire, burgerlijke en strafrechtelijke sanc-

ties, volgens de bepalingen en voorwaarden van de 

toepasselijke wetgeving, ongeacht het land waar de 

frauduleuze activiteit plaatsvond. Elke medewerker van de Groep wordt 

uitgenodigd om het Anti-Corruptie nalevingsprogramma van de Groep 

te raadplegen zodat zij deze te alle tijde in acht kunnen nemen.

VOORBEELDEN VAN ONGEOORLOOFD GEDRAG 

•  een openbaar ambtenaar, een persoon in zijn omgeving of een 

persoon die beweert invloed op hem te hebben een betaling of 

een voordeel van waarde (geschenken, reizen, uitnodigingen, 

enz.) aanbieden in ruil voor de uitgifte van een administratieve 

toestemming die nodig is om een project te starten. 

•  van een leverancier of kandidaat voor een aanbesteding een 

waardevol geschenk of uitnodiging ontvangen, bedoeld om 

uw oordeel te beïnvloeden tijdens de selectieprocedure.

•  het aanstellen van een persoon gemachtigd om Total te verte-

genwoordigen zonder eerst:

- de risico’s van deze relatie te beoordelen,

- de opdracht goed te definiëren en te plannen.

Dit om te voorkomen dat  deze vertegenwoordiger zich bij-

voorbeeld overgeeft aan het oneigenlijke gebruik van zijn in-

vloed of dat hij allerlei voordelen aan publieke functionarissen 

belooft of aanbiedt om een tegenprestatie van hen te verkrijgen.

Inzake financiële informatie  

is elk van ons eraan gehouden 

vertrouwelijke informatie,  

nog onbekend door het publiek, 

niet te verspreiden.
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NALEVING VAN DE MENSENRECHTEN 

De naleving van de mensenrechten is een collectieve en individuele 

vereiste.

HIERVOOR  
BASEREN WIJ  

ONS OP… 

De Universele Verklaring  

van de Rechten van de Mens

De leidende principes van  

de Verenigde Naties inzake het  

bedrijfsleven en de mensenrechten

De principes uiteengezet in de  

fundamentele verdragen van de  

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

De vrijwillige principes inzake 

veiligheid en mensenrechten
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… en we nemen actie in drie belangrijke toepassingsgebieden:

- Mensenrechten op de werkvloer 

We nemen stappen om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandig- 

heden niet alleen correct zijn binnen onze vestigingen, maar ook 

in die van onze hoog-risico leveranciers. - inclusief het verbod op 

dwang- en kinderarbeid, de niet-discriminatie en de toegang tot 

vakbonden, evenals de garantie dat eventuele inbreuken gemeld 

kunnen worden aan Human Resources.

ONZE VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN ONZE 

LEVERANCIERS VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 

Samen met onze leveranciers en dienstverleners zorgen we 

voor de belangen van elke partij, met inachtneming van dui-

delijke contractuele voorwaarden die eerlijk onderhandeld 

zijn. Wij geloven dat het opbouwen van duurzame relaties 

gebaseerd is op dialoog, professionaliteit en respect van  

verbintenissen, maar ook op gemeenschappelijke waarden. 

Wij vragen hen dan ook om:

•  onze “Fundamentele bedrijfsprincipes voor aankopen” in 

acht te nemen en de naleving ervan af te dwingen bij hun 

eigen leveranciers. Deze vloeien voort uit onze Gedragscode 

en vormen de basis voor de langdurige relatie die we met 

hen willen opbouwen;

•  in het bijzonder aandacht te schenken aan het respect 

voor normen en procedures inzake mensenrechten, meer 

bepaald betreffende de arbeidsomstandigheden van hun 

eigen medewerkers en die van hun leveranciers;

•  audits te aanvaarden om de naleving van deze principes 

voortdurend te evalueren en te verbeteren.

- Mensenrechten en lokale gemeenschappen 

We identificeren, voorkomen en verhelpen de negatieve effecten 

van onze activiteiten op lokale gemeenschappen (zoals geluids- 

of geurhinder...). We hebben mechanismen voorzien om klachten 

te verzamelen en onderhouden regelmatige gesprekken met de 

lokale  belanghebbenden, met de steun van experts.

- Mensenrechten en beveiliging 

Wanneer beveiligingsbedrijven of overheidstroepen (leger, politie...)  

tussenkomen om ons personeel en onze installaties te beschermen, 

zorgen wij ervoor dat zij voldoende zijn opgeleid en melden wij alle 

incidenten aan het management.

« TOTAL SLUIT ZICH AAN  BIJ DE VRIJWILLIGE PRINCIPES 

INZAKE BEVEILIGING EN MENSENRECHTEN. HOE 

VERTAALT DIT ZICH IN DE PRAKTIJK? » 

De bescherming van onze medewerkers en van de instal-

laties is een van de belangrijkste prioriteiten van de Groep.  

Beveiligingsbedrijven, publiek of privaat, moeten beveili-

gingsrisico’s beheren en tegelijkertijd het respect van de 

rechten van lokale gemeenschappen waarborgen.

Total neemt dus alle nodige maatregelen om de naleving 

van de vrijwillige principes inzake beveiliging en mensen-

rechten te waarborgen. Ze bevorderen de dialoog tussen 

regeringen, ngo’s en bedrijven en doen aanbevelingen om 

extractieve industrieën te helpen de mensenrechten na te 

leven en te bevorderen wanneer zij beroep doen op  open-

bare of particuliere beveiligingsbedrijven.
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Het beveiligingsbeleid van de Groep neemt deze principes 

over en vijf prioriteitsgebieden zijn geïdentificeerd:

•  formele relaties opzetten tussen de filialen en de overhe-

den om de inzet van beveiligingsdiensten te organiseren 

in overeenstemming met principes;

•  de overdracht van apparatuur, enkel in uitzonderlijke  

omstandigheden en onder strikte controle;

•  controle van de wervingsprocedures van het personeel van 

beveiligingsbedrijven;

•  specifieke training door het veiligheidspersoneel;

•  rapportering van incidenten.

In overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn op onze 

activiteiten en de regels van de Groep, kan het niet naleven van deze 

principes aanleiding geven tot juridische en disciplinaire sancties.

Om meer te weten: raadpleeg de Gids voor de Rechten van de 

Mens en het Rapport voor de Rechten van de Mens

MILIEU EN GEZONDHEID 

Onze proactieve benadering van de bescherming van het milieu en 

de gezondheid maakt deel uit van onze strategie van verantwoorde 

en duurzame ontwikkeling, waarover we regelmatig op transparante 

wijze informatie verstrekken. 

Als verantwoordelijke onderneming zetten we ons in om een efficiënt 

en gecontroleerd gebruik van onze energiebronnen en de producten 

die we aanbieden te bevorderen. We houden rekening met de 

veranderende behoeften en verwachtingen van de consumenten.

De aard en omvang van onze activiteiten, waar ook ter wereld, kan 

ons, onze medewerkers en andere belanghebbenden blootstellen 

aan verschillende soorten gezondheidsrisico’s. Als verantwoordelijke 

onderneming maakt Total van het beschermen van onze dagelijkse 

gezondheid een topprioriteit, waar ook ter wereld. Ieder van ons 

moet op zijn niveau even waakzaam en gedisciplineerd zijn om de 

gezondheid van iedereen te beschermen : er bestaan opleidingen 

en sensibiliseringsacties.

Om meer te weten: raadpleeg het Handvest voor gezondheid, 

veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ Charter) en de Gouden 

Regels
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DE  
GEDRAGSCODE  

EN DE MEDEWERKERS 
VAN DE GROEP

2
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1. De gezondheid en de veiligheid van 

de mensen  

De Groep waakt erover de gezondheid en vei-

ligheid van personen te beschermen en elke 

medewerker te helpen zichzelf en zijn collega’s 

te beschermen door middel van sensibilisering 

en training.

2. De vrijheid van vereniging en van 

collectief overleg   

Zij zorgt ervoor dat er arbeidsomstandighe-

den worden gecreëerd waarbij respect voor 

mensen, vrijheid van vereniging en collectieve 

overeenkomsten mogelijk zijn. Geen enkele 

vorm van intimidatie wordt getolereerd. 

3. Politieke betrokkenheid. 

Zij respecteert het privéleven van de me-

dewerkers. Wat betrokkenheid op politiek 

vlak betreft, hebben medewerkers het recht 

om individueel deel te nemen aan politieke 

activiteiten mits een duidelijke afspraak dat 

zij de Groep niet vertegenwoordigen en dat 

zij hun hiërarchie informeren over activiteiten 

die mogelijks als belangenvermenging gezien 

kunnen worden.

4. Verklaring belangenvermenging 

Werknemers moeten elkebestaande of poten-

tiële belangenvermenging melden. Belangen-

vermenging kan vermeden worden door het 

toepassen van enkele simpele regels, zoals het 

zich onthouden van het nemen van belangen 

bij een concurrent, een leverancier of een klant 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de hiërarchie of het zich onthouden van 

het uitoefenen van enige andere professionele 

activiteit buiten de Groep zonder voorafgaande 

toestemming van de hiërarchie.

5. Preventie van voorkennis 

De Groep hecht bijzonder veel belang aan 

de preventie van handel met voorkennis en 

verbiedt het gebruik van bevoorrechte en ver-

trouwelijke informatie om aandelen of andere 

effecten van een beursgenoteerde onderne-

ming te kopen of verkopen.

6. Vertrouwelijkheid bewaren 

De Groep beschermt de persoonlijke gege-

vens van haar medewerkers. Elke medewerker 

verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van 

informatie te bewaren en de bescherming van 

ons immaterieel erfgoed te waarborgen. Elke 

openbaarmaking van vertrouwelijke informa-

tie, geheimen en processen die worden of 

zullen worden beschermd door octrooien is 

ook verboden. 

7. Respect voor de medewerkers 

De Groep moedigt goed gedrag aan opdat 

iedereen zich welkom en deel van ons bedrijf 

voelt, waarbij diversiteit ieders zaak is.

8. Diversiteit aanmoedigen 

Total zorgt voor de ontwikkeling van de profes-

sionele vaardigheden en van de carrière van 

elke medewerker zonder enige vorm van discri-

minatie, met name afkomst, geslacht, leeftijd, 

handicap, seksuele geaardheid of genderiden-

titeit, of behorend tot een politieke of  vakbond-

sorganisatie of minderheid. Onze medewerkers 

worden gerekruteerd op basis van de behoeften 

en kwaliteiten eigen aan elke kandidaat. De 

Groep respecteert het religieuze pluralisme en 

de vrijheid van elk van zijn medewerkers om 

een geloofsstroom aan te hangen.

9. De communicatie en de dialoog  

De Groep betrekt haar medewerkers bij haar 

ontwikkeling door  de verspreiding van relevante 

informatie, het promoten van samenwerking en 

het onderhouden van een permanente dialoog.

De Gedragscode beschrijft de principes van het collectieve en het individuele 
leven voor de medewerkers binnen de Groep. 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze ontwikkeling onlosmakelijk verbonden 
is met het vertrouwen en respect tussen de Groep en haar medewerkers, 
alsook tussen de medewerkers zelf. Elke medewerker moet ervoor zorgen 
dat de Gedragscode wordt nageleefd tijdens zijn/haar dagelijkse activiteiten.

DE 
VERBINTENISSEN 

VAN DE GROEP 
MET BETREKKING 

TOT

1. 

De gezondheid en de veiligheid 

van de mensen   

2. 

De vrijheid van vereniging 

en van collectief overleg   

9. 

De communicatie  

en de dialoog  

3.

Politieke 

betrokkenheid. 

8. 

Diversiteit 

aanmoedigen

4. 

Verklaring 

belangenvermenging 

7. 

Respect voor de 

medewerkers 

5. 

Preventie van 

voorkennis 

6. 

Vertrouwelijkheid 

bewaren 

26 27



TOTAL 
EN HAAR  

STAKEHOLDERS 

3
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Klachtenmechanismen en corrigerende maatregelen zijn opgemaakt 

en worden toegepast, in het bijzonder voor kwetsbare groepen, 

waaronder inheemse bevolkingsgroepen.

« WELKE CONCRETE MAATREGELEN WORDEN TOEGEPAST 

OM DE DIALOOG MET LOKALE GEMEENSCHAPPEN TE ON-

DERHOUDEN? » 

De activiteiten van de Groep roepen verschillende verwach-

tingen op bij de lokale gemeenschappen in termen van werk-

gelegenheid, ontwikkeling, enz. Plaatselijke teams worden 

opgeleid om met deze gemeenschappen hierover te spreken. 

Om hen op het terrein te ondersteunen biedt Total hen een 

reeks hulpmiddelen:

•  een maatschappelijke richtlijn die de belangrijkste proce-

dures beschrijft die van toepassing zijn op alle activiteiten 

van de Groep, zoals regelmatige raadpleging van stakehol-

ders, kennis van de lokale context of het opstellen van een 

sociaal actieplan en beheerssysteem;

•  interne gidsen over belangendialoog en klachtenbehan-

delingsprocedures;

•  een hulpmiddel voor relatiebeheer met alle stakeholders : 

SRM+ helpt om de mening van derden in te winnen door 

middel van gesprekken met lokale gemeenschappen en 

om een gemeenschappelijk actieplan te ontwikkelen om 

aan hun verwachtingen te voldoen.

Onze waarden ondersteunen onze continuë groei, 
ten behoeve van alle stakeholders, medewerkers, 
aandeelhouders, klanten en leveranciers, door het 
bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling 
van de landen waarin we actief zijn.

Daarom beschrijft de Gedragscode de verbintenissen en de 

verwachtingen van de Groep jegens alle stakeholders.

GASTLANDEN

De leidende Principes inzake het bedrijfsleven en mensenrechten, 

aangenomen door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties 

in 2011, erkennen de verplichtingen van staten om de mensenrechten 

te respecteren, te beschermen en toe te passen. 

Total respecteert het milieu en de cultuur van de landen waarin 

zij actief is.

Total respecteert de soevereiniteit van de gastlanden en komt niet 

tussen in de werking of financiering van het politieke leven. Total 

behoudt zich echter het recht voor om, in voorkomend geval, haar 

standpunt mee te delen aan de overheden  over haar activiteiten, 

medewerkers en aandeelhouders, alsmede over haar opvattingen 

over het respecteren van de mensenrechten. 

PLAATSELIJKE GEMEENSCHAPPEN 

De Groep respecteert de rechten van lokale gemeenschappen 

door eventuele gevolgen voor hun omgeving en manier van leven 

te identificeren, voorkomen, beperken en, waar nodig, te verhelpen. 

Total zoekt systematisch de dialoog zo vroeg mogelijk op om duur-

zame relaties met deze gemeenschappen op te bouwen en volgt 

hun ontwikkelingskansen op de voet.
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KLANTEN 

De Groep biedt haar klanten hoogwaardige producten en diensten 

aan en zoekt altijd om de beste prestaties te leveren tegen een 

competitieve prijs.

Aandachtig voor de behoeften van haar klanten controleert, eva-

lueert en verbetert Total voortdurend haar  producten, diensten, 

technologie en processen  om kwaliteit, veiligheid, energie-efficiëntie 

en innovatie te garanderen in elke stap van het ontwikkelings-, 

productie- en distributieproces.

Wij zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid van de gegevens die 

onze klanten ons toevertrouwen wordt gegarandeerd, in overeen- 

stemming met de regelgeving inzake persoonlijke gegevens. 

« U WILT ERKEND WORDEN ALS EEN VERANTWOORDELIJK 

BEDRIJF. WAT DOET U OM DE MILIEUPRESTATIES VAN UW 

PRODUCTEN TE VERBETEREN, VOORAL OM DE UITDAGING 

VAN DE KLIMAATVERANDERING HET HOOFD TE BIEDEN? » 

Total houdt rekening met de impact van klimaatverandering 

op de evolutie van energie en past haar energiemix aan die 

ze produceert en op de markt brengt: meer integratie van 

de gasketen, investeringen in de productie en distributie van 

koolstofarme elektriciteit, investeringen in biomassa in de 

vorm van biobrandstoffen, biogas of koolstofputten door bij 

te dragen aan het onderhoud van bossen.

Concreet betekent dit dat Total ernaar streeft de koolstofin-

tensiteit van haar energieproductenmix tussen 2015 en 2030 

geleidelijk met 15% te verminderen en tegen 2040 met meer 

dan 25%. Daarom heeft de Groep een koolstofintensiteits- 

indicator opgesteld die de broeikasgasemissies gedurende 

hun levensduur berekent van alle energieproducten die ter 

beschikking gesteld worden van onze klanten.

Om meer te weten: Raadpleeg het Klimaatrapport

LEVERANCIERS

Samen met haar leveranciers waakt de Groep over de belangen van 

elke partij, met inachtneming van duidelijke contractuele voorwaar-

den die eerlijk onderhandeld zijn. 

Deze relatie steunt op drie pijlers: dialoog, professionaliteit en 

inachtneming van verbintenissen.

Total kiest leveranciers die op verantwoorde wijze zaken kunnen 

doen.
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« ALS LEVERANCIERS ZIJN WIJ VERPLICHT NORMEN TE 

VOLGEN DIE GELIJKWAARDIG ZIJN AAN DIE VAN U. HOE 

VERTAALT ZICH DE BETROKKENHEID VAN TOTAL MET BE-

TREKKING TOT INTEGRITEIT? » 

Het streven van de Groep naar integriteit vereist van iede-

reen om een collectief voorbeeldgedrag te waarborgen. 

Integriteitsdoelstellingen binnen Total en in de context van 

haar handelsbetrekkingen omvatten de bestrijding van alle 

vormen van corruptie, het afwijzen van frauduleuze praktijken 

en het vermijden en aangeven van belangenvermenging  

om zowel het mededingingsrecht als onze verbintenissen 

te respecteren. 

Deze verwachtingen zijn uiteengezet in de Fundamentele 

bedrijfsprincipes voor aankopen van de Groep. Voor meer 

informatie en voorbeelden zie de Praktische gids voor inte-

griteit en de richtlijn inzake de Fundamentele bedrijfsprincipes 

voor aankopen van goederen en diensten.
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DE INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE PARTNERS 

De Gedragscode van Total is van toepassing op elke ge-

meenschappelijke onderneming ( joint-venture) die de Groep 

aanstuurt of beheert.

In de andere gevallen doet de Groep al het mogelijke om ervoor 

te zorgen dat de leidinggevenden of de beheerder van de joint 

venture principes toepassen die gelijkwaardig zijn aan die uiteen-

gezet in de Gedragscode van Total.

« WE WERKEN SAMEN MET TOTAL IN EEN JOINT VENTURE. 

WAT ZIJN UW VERWACHTINGEN INZAKE VEILIGHEID? » 

De Groep verkiest om haar  industriële en commerciële 

partners uit te kiezen op basis van hun vermogen om te 

voldoen aan de Total Gedragscode, met name op het gebied 

van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. 

Zij wilt op de hoogte gehouden worden van alle regels en 

procedures die door de joint venture zijn vastgesteld, alsook 

van de wijze waarop deze worden toegepast. Elk probleem 

©
 P

at
ric

k 
So

rd
oi

lle
t

34 35



moet aan de bevoegde besluitvormingsorganen van de ge-

meenschappelijke onderneming worden voorgelegd. 

De Groep werkt ook samen met haar partners zodat de ge-

meenschappelijke onderneming regels en principes vaststelt 

die gelijkwaardig zijn aan die van Total op het gebied van 

veiligheid.

 

AANDEELHOUDERS

Total streeft ernaar het vertrouwen van haar aandeelhouders te 

verdienen met als doel hen de rentabiliteit en duurzaamheid van hun 

investering te waarborgen. De Groep biedt hen regelmatig trans-

parante en volledige informatie en onderhoudt een constructieve 

dialoog met hen via verschillende communicatiekanalen.

Ze luistert naar hun verwachtingen, bezorgdheden en vragen,  

ongeacht het onderwerp. Dit alles in overeenstemming met de toe-

passelijke reglementen voor de aandelenmarkt en met rekeningen 

activiteiten van de Groep nauwkeurig weerspiegelen.

« DE PROJECTEN VAN TOTAL KUNNEN RISICO’S OPLEVEREN 

OP HET GEBIED VAN INTEGRITEIT EN NALEVING VAN DE 

RECHTEN VAN DE MENS. HOE ZORGT U ERVOOR DAT DE 

PRINCIPES IN UW GEDRAGSCODE WORDEN TOEGEPAST? » 

Alvorens te beleggen in een risicogebied, zorgt de Groep 

ervoor dat ze in staat is om te voldoen aan de toepasselijke 

wet- en regelgeving en dat haar activiteiten kunnen worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de Total Gedragscode.

 Om haar medewerkers te helpen aan deze vereisten te vol-

doen, voorziet de Groep trainingen voor haar medewerkers 

en heeft ze verschillende standaarden en documenten ge-

publiceerd  , zoals de Gids voor de Rechten van de Mens en 

de Praktische gids voor integriteit van Total. Om de cor-

recte toepassing van onze Gedragscode te waarborgen, 

heeft Total de ethische evaluatie van haar  activiteiten toe-

vertrouwd aan onafhankelijke derde partijen.  Total neemt 

ook deel aan internationale initiatieven zoals het Initiatief 

voor Transparantie van de Winningsindustrieën (EITI) en de 

Vrijwillige principes inzake veiligheid en mensenrechten.
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Het ethisch comité van de Groep zorgt voor de nale-
ving van de gedragscode en de juiste uitvoering ervan.

Het ethisch 
comité van  
de Groep 

ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Het Ethisch Comité van de Groep moet meer bepaald:

    zorgen voor een ruime verspreiding van de 

Gedragscode en voorstellen doen voor eventuele 

wijzigingen die zij nodig acht;

    luisteren naar, ondersteunen en adviseren van 

medewerkers en andere stakeholders;

    meldingen betreffende de Gedragscode ontvan-

gen en zorgen voor hun verwerking; 

    aanbevelingen formuleren voor het senior management over 

alle ethische kwesties en de aandacht vestigen op alle risico’s 

waarbij we omwille van onze activiteiten om ethische redenen 

zouden kunnen betrokken zijn;

    in voorkomend geval elke mededeling omtrent ethiek in de 

Groep, met name met internationale, gouvernementele en 

niet-gouvernementele organisaties, onderzoeken;

    op verzoek deelnemen aan de ontwikkeling van specifieke 

plaatselijke praktijken of beleidsmaatregelen;

    aanbevelingen formuleren voor de Groepsentiteiten belast 

met de opleiding om de presentatie van de Gedragscode te 

integreren in trainingssessies, voornamelijk die voor nieuwe 

medewerkers en het management.

Het Ethisch Comité werkt in nauwe samenwerking met de afdeling 

People & Social Responsibility en de Juridische Afdeling van de Groep, 

en kan elke groepsentiteit vragen om haar bij te staan in haar opdracht.

Het Ethisch Comité wordt ondersteund door een wereldwijd netwerk 

van “Ethics Officers”, die rapporteren aan “Country Chairs” die 

referenten zijn in hun respectieve landen voor zaken die verband 

houden met ethiek en de Gedragscode. 

Het Ethisch Comité  

van de Groep moet naar de 

medewerkers luisteren, hen 

steunen en hen adviseren.
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Het Ethisch Comité is bevoegd om bezoeken aan alle vestigingen 

of filialen van de Groep te organiseren. Ethische evaluaties worden 

uitgevoerd door derden om de toepassing van onze Gedragscode 

te verifiëren en de Voorzitter van het Ethisch Comité van de Groep 

verzekert de opvolging van de resultaten.

De Voorzitter van het Ethisch Comité van de Groep brengt regelma-

tig verslag uit aan het Uitvoerend Comité en aan het Bestuurs- en 

Ethisch Comité van de Raad van Bestuur.

SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN HET ETHISCH COMITÉ 

Het Ethisch Comité bestaat uit een Voorzitter die wordt aange-

steld door de CEO en leden van de belangrijkste branches van 

CODE DE CONDUITE 
Nos valeurs en pratique

de Groep. Deze laatsten worden benoemd door het Uitvoerend 

Comité op voorstel van de Voorzitter van het Ethisch Comité.

Alle leden van het Ethisch Comité zijn medewerkers van de 

Groep. Zij bezitten gezamenlijk een goede kennis van haar 

activiteiten en hebben de onafhankelijkheid en vrijheid van 

geest aangetoond die nodig zijn voor de uitoefening van 

hun opdracht.

De Voorzitter van het Ethisch Comité van de Groep rap-

porteert rechtstreeks aan de CEO.
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We moeten allemaal zorgen voor de juiste 
toepassing van de Gedragscode. De Groep moedigt 
een klimaat van dialoog aan opdat iedereen zijn 
bezorgdheid over onze Gedragscode kan uiten. 

Voor advies of om een situatie te melden die u hebt opgemerkt 

en die een inbreuk kan zijn op de Gedragscode van Total, kunt 

u op verschillende manieren handelen, afhankelijk van wat u het 

meest geschikt acht:

    contact opnemen met uw diensthoofd;

    contact opnemen met de HR-verantwoordelijke van uw entiteit;

    de Ethics Officer of  Compliance Officer van uw entiteit be-

naderen;

    het Ethisch Comité van de Groep inlichten door te schrijven 

naar het volgende adres: ethics@total.com.

Praat  
erover 

Aarzel niet: de persoon die u inlicht, zal uw verzoek kunnen richten 

aan de relevante entiteit of dienst in functie van het onderwerp 

(Veiligheid, Integriteit, Rechten van de Mens of andere ethische 

kwesties). 

De informatie die u verstrekt zal met de grootste vertrouwelijkheid 

behandeld worden. De Groep hanteert een nultolerantie voor ver-

gelding tegen een medewerker die te goeder trouw zijn/haar be-

zorgdheid deelt over de toepassing van deze Gedragscode.

Externe stakeholders kunnen ook contact opnemen met Het Ethisch 

Comité voor vragen over de toepassing van de Gedragscode van 

Total.

« HOE WETEN WE OF EEN SITUATIE EEN ETHISCH PROBLEEM 

VORMT? » 

Wanneer u twijfels heeft over de naleving van de Gedragscode 

moet u zich eerst de volgende vragen stellen:

• Is deze handeling/beslissing legaal?

• Is het volstrekt zonder persoonlijk belang?

•  Welk effect zou het hebben als het zou worden vermeld 

in een krantenartikel?

• Hoe zou het over vijf jaar worden gezien?

• Heeft het een negatieve invloed op de stakeholders?

U kunt zich ook wenden tot andere handleidingen en gere-

lateerde documenten (zie «Referenties»).
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INTERNE REFERENTIES 

De voorleggingsprocedure van het Ethisch Comité en alle 
ethische regels van Total zijn beschikbaar op het intranet 
voor medewerkers en op de website van de Groep: 
www.total.com

Nuttige referenties 

RAPPORTEN

GIDS

Mensenrechtenrapport

 Dit rapport is gebaseerd op de 

rapportagestandaard UN Guiding 

Principles Reporting Framework 

(gepubliceerd in februari 2015). De 

significante risico’s van de Groep 

worden geïdentificeerd samen met 

de manier waarop deze beheerd 

worden.

Klimaatrapport 

Een document dat sinds 2016 

wordt gepubliceerd en dat drie 

hoofddoelstellingen heeft: onze 

ambitie delen voor 2035, opgesteld 

uitgaande van het 2°C-scenario van 

het International Energy Agency (IEA). 

- specificeren op welke manier we de 

gevolgen hiervan in aanmerking nemen 

bij onze beslissingen. - een balans 

opmaken van acties die in uitvoering of 

reeds geïmplementeerd zijn.

Gids voor de rechten van de 

mens

Deze gids vergemakkelijkt het 

begrip en de juiste toepassing van 

het mensenrechtenbeleid van Total 

en vormt een aanvulling op de 

Gedragscode en andere middelen die 

de Groep gebruikt als onderdeel van 

haar due diligence-procedure.

Praktische gids voor de integriteit

in deze gids beschrijft de Groep haar 

inzet voor integriteit. Hij verduidelijkt vijf 

prioriteiten: 

- de strijd tegen corruptie, 

- de afwijzing van frauduleuze 

praktijken, 

- de aangifte van belangenvermenging, 

- respect voor het mededingingsrecht 

en voor onze verbintenissen.

Praktische gids voor 

inachtneming van religie

Deze gids biedt concrete antwoorden 

op vragen van medewerkers van de 

Groep over religie in het bedrijf. De 

verschillen inachtnemend, bevordert 

hij de tolerantie voor elkaars 

overtuigingen.

Gids voor de Rechten van de 

Mens voor M&A-juristen

Deze praktische gids beschrijft de rol 

van de juristen, in het bijzonder die 

belast zijn met fusies en overnames 

“M&A” (Mergers and Acquisitions), 

opdat de Groep zich houdt aan haar 

toezeggingen om geen inbreuk te 

maken op mensenrechten en om 

rekening te houden met de negatieve 

gevolgen van haar activiteiten.
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TRAININGEN HANDVESTEN

BELANGRIJKSTE POLITIEK, 
RICHTLIJNEN EN REGELS

- Ethische uitdagingen

-  Corruptiepreventie

Voor alle trainingen over het onderwerp  
zie Klik & Leer (click & learn)

-  Handvest voor Veiligheid, 

Gezondheid, Milieu en Kwaliteit

-  Handvest voor rechten van 

inheemse volkeren 

- Handvest voor ethisch lobbyen

- Financiële ethische code

-  Handvest voor risicobeheer, interne 

controle en audits

-  Gebruikshandvest voor IT- en 

communicatiemiddelen

Het Global Compact van de Verenigde Naties

Dit pact is een initiatief dat duizenden bedrijven verenigt en hen vraagt 

een jaarlijkse “voortgangsmededeling” uit te geven rond tien principes 

die verband houden met mensenrechten, de arbeidsnormen, het milieu 

en de strijd tegen corruptie. 

(http://www.unglobalcompact.org/Languages/dutch)

De leidende principes van de Verenigde Naties inzake het 

bedrijfsleven en mensenrechten

De Raad voor de Mensenrechten van de VN bekrachtigde in 2011 een 

reeks principes die de rol en verantwoordelijkheden van staten en 

bedrijven met betrekking tot mensenrechtenkwesties verduidelijkt. 

(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_NL.pdf)

De Internationale Arbeidsorganisatie

De IAO is een afdeling van de Verenigde Naties die internationale verdragen 

en normen uitvaardigt om de rechten op de werkvloer te bevorderen, 

fatsoenlijke tewerkstellingskansen te stimuleren, de sociale bescherming te 

verbeteren en de dialoog over werkgerelateerde kwesties te versterken. 

(http://www.ilo.org/global/lang--nl/index.htm)

-  Corruptiepreventie 

conformiteitsprogramma 

- Integriteitsprogramma

- De gouden regels voor veiligheid

-  Fundamentele bedrijfsprincipes 

voor aankopen

-  Maatschappelijk beleid (intern 

document)

-  Afweging van HSE-effecten en 

risico’s bij de voorbereiding van een 

aan- of verkooptransactie

-  Intern reglement voor de Raad van 

Bestuur

IndustriALL

Handtekening van een 

wereldovereenkomst met IndustriALL 

Global Union. In januari 2015, 

heeft Total haar verbintenis als 

verantwoordelijke werkgever versterkt 

door een wereldovereenkomst 

met IndustriALL Global Union te 

ondertekenen. Deze federatie van 

vakbonden vertegenwoordigt 50 

miljoen loontrekkenden in 140 landen.

(http://www.total.com/sites/default/files/
atoms/files/accord_mondial_social_vf.pdf)

EXTERNE REFERENTIES 

Bekijk de websites van deze internationale organisaties om 
meer te weten over de verbintenissen van Total.
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IPIECA 

Opgericht in 1974, helpt de “Global Oil and Gas Industry Association 

for Environmental and Social Issues” de olie- en gasindustrie met het 

verbeteren van hun maatschappelijke en ecologische impact door 

goede praktijken te ontwikkelen, te bevorderen en te delen. Dankzij 

deze werkgroepen werden er een aantal hulpmiddelen uitgegeven, zoals 

de mensenrechten opleidingstoolkit of de praktische gidsen omtrent 

de integratie van mensenrechten in de evaluatie van impact op milieu, 

maatschappij en gezondheid, of met betrekking tot zorgvuldigheidseisen 

voor mensenrechten. 

(http://www.ipieca.org)

PARTNERSHIP AGAINST CORRUPTION INITIATIVE (PACI)

Total trad in 2016 toe tot het PACI. Dit initiatief is een platform voor 

het delen van ervaringen en goede praktijken. Het zet ook collectieve 

acties in gang door dialoog aan te moedigen tussen bedrijven en alle 

stakeholders (Staten, internationale organisaties, ngo’s ...). Het PACI telt 

vandaag bijna honderd leden.

Het initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën 

(Extractive Industries Transparency Initiative - EITI): EITI is een initiatief 

dat extractieve industrieën, Staten en vertegenwoordigers van de 

burgermaatschappij samenbrengt om transacties tussen regeringen en de 

olie- en mijnbouwindustrieën transparanter te maken. 

(http://eiti.org/nl)

De leidende principes van de Organisatie voor economische 

samenwerking en ontwikkeling voor multinationals

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn 

een reeks aanbevelingen voor ondernemingen betreffende 

tewerkstelling, mensenrechten, milieu, bekendmaking van informatie, 

corruptiebestrijding, mededinging en belastingen. Deze richtlijnen 

werden verschillende keren bijgewerkt sinds ze voor het eerst werden 

aangenomen in 1976. De laatste herziening werd goedgekeurd in 2011. 

(http://www.oecd.org/nl/daf/inv/mne/48004355.pdf)

De Vrijwillige principes inzake beveiliging en mensenrechten (VPBM)

De VPBM (VPSHR-Voluntary Principles on Security and Human Rights) 

is een initiatief dat extractieve industrieën, Staten en vertegenwoordigers 

van de burgermaatschappij samenbrengt voor concreet advies over 

risicoanalyses en interacties met publieke en private veiligheidsdiensten. 

(http://www.voluntaryprinciples.org/)
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TOTAL S.A.
Maatschappelijke zetel:
2, place Jean Millier - La Défense 6
92400 Courbevoie - Frankrijk
Tel: +33 (0)1 47 44 45 46
Aandelenkapitaal: € 6 707 740 337,50
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com

Total is een grote speler op de energiemarkt, die brandstoffen, aardgas en 
koolstofarme elektriciteit produceert en verkoopt. Onze 100.000 medewerkers 
streven naar betere, veiligere, goedkopere, schonere en toegankelijkere 
energie voor iedereen. Wij zijn actief in meer dan 130 landen en streven 
ernaar om de leider in verantwoorde energie te worden.

total.com
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