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1. INLEIDING 

Pilgrim’s Pride Corporation (“Pilgrim’s”) streeft naar het zakendoen op ethische wijze, met 
integriteit en met naleving van toepasbare wetten.  Alle Teamleden worden aangemoedigd om Pilgrim‘s 
Visie, Strategie, Werkwijzen en deze Gedrags- en Ethiekcode (de “Code”) te gebruiken als leidraad in 
hun werkzaamheden voor Pilgrim‘s. 

1.1 Onze Visie, Strategie en Werkwijzen 

Visie: Om het BESTE en het MEEST GERESPECTEERDE bedrijf in onze sector te worden, 
en daarbij kansen te creëren voor een betere toekomst voor onze teamleden. 

Strategie: 

 Een meer gewaardeerde partner worden bij onze belangrijkste klanten. 

 Keihard nastreven van excellentie bij uitvoering. 

 Unieke portfolio van diverse, complementaire bedrijfsmodellen. 

 Veilige werkomgeving, veilige mensen, veilige producten en gezonde opvattingen. 
 

Werkwijzen: 

 Inzet voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid op elk niveau binnen ons Bedrijf. 

 Voortdurend achter de onderliggende oorzaken van problemen aangaan. 

 Neem besluiten op basis van kennis, feiten en gegevens, in plaats van op ervaring. 

 Creëer groei- en ontwikkelingsmogelijkheden waardoor onze teamleden succesvol 

kunnen zijn. 
 

1.2 Hoe deze Code te Gebruiken 

Tijdens werkzaamheden dienen Teamleden deze Code te allen tijde te gebruiken.  Wij 
moedigen Teamleden ook aan om de Code te gebruiken als hulpmiddel bij het handelen in moeilijke 
situaties, op het werk of elders. 

1.3 Wereldwijd zakendoen 

Pilgrim’s doet zaken in verschillende landen. Daarom moeten wij voldoen aan internationale, 

nationale, regionale en plaatselijke wet- en regelgeving.  In bepaalde omstandigheden kan de wetgeving 
van twee of meer autoriteiten in strijd met elkaar zijn, of een wet kan in strijd zijn met onderhavige 
Code. Als u een dergelijke tegenstrijdigheid tegenkomt, neem dan contact op met de Juridische 
Afdeling. 

1.4 Definities 

“Overtreding van Code” betekent elke overtreding of vermoedelijke overtreding van deze 
Gedragscode, beleid, procedure of processen van Pilgrim’s, of toepasselijke wet- of regelgeving. 

“Pilgrim’s” betekent Pilgrim’s USA Lux S.A. en al haar dochterbedrijven (entiteiten die direct 
of indirect worden gecontroleerd door Pilgrim’s USA) over de hele wereld. 

“Leidinggevende” betekent elk Teamlid met toezichtverantwoordelijkheden over zaken van 
Pilgrim’s of andere activiteiten van Teamleden. 

“Teamlid” betekent alle medewerkers van Pilgrim’s, ongeacht of deze full-time, part-time of 
op basis van een vast contract werken, of aannemer of trainee zijn.   

1.5 Toepassingsbereik 

Deze Code is van toepassing op alle Teamleden en Leiders van Pilgrim‘s.    
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Naleving van deze Code is een voorwaarde voor een dienstbetrekking met Pilgrim‘s.  De Code 
creëert echter geen arbeidsovereenkomst met Pilgrim‘s en is niet geïncorporeerd, en is geen onderdeel 
van enige arbeidsovereenkomst tussen Teamleden en Pilgrim‘s 

1.6 Verantwoordelijkheden Teamleden 

All Teamleden zullen: (a) ethisch handelen; (b) de Code lezen, begrijpen en hieraan voldoen, 
(c) alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven, (d) het beleid, procedures en processen van 
toepassing op hun functies begrijpen en hieraan voldoen, (e) alle verplichte trainingen en certificaten 
behalen, en (f) jaarlijks erkennen dat zij de Code hebben gelezen en begrepen.  

1.7 Pilgrim‘s Leiderschap Verantwoordelijkheden 

Naast hun verantwoordlijkheden als Teamleden, dienen Leiders een omgeving te creëren die 
naleving van deze Code aanmoedigt. Leiders moeten het voorbeeld geven, een krachtig signaal vanuit 
de top demonstreren dat laat zien dat ze de Code en het beleid van Pilgrim‘s oprecht en op juiste wijze 

toepassen. Toezicht op de integriteit van Teamleden is net zo belangrijk als toezicht op hun prestaties.  
Leiders moeten ook een omgeving stimuleren waar Teamleden worden aangemoedigd om 
tegengestelde opvattingen te uiten en te vragen naar begeleiding over de Code, het beleid van Pilgrim‘s 
en ethisch gedrag.  

Leiders moeten in elk geval: 

• Laten zien door woorden en daden dat ethisch gedrag belangrijk is; 

• Praten met Teamleden over onze Visie, Strategie, Werkwijzen en de Code; 

• Ervoor zorgen dat ethisch gedrag altijd de eerste prioriteit is, zelfs als het in strijd is met een 
zakelijk doel of doelstelling; 

• Ervoor zorgen dat er open communicatie is door het aanmoedigen van Teamleden voor het 
stellen van vragen over Visie, Strategie, Werkwijzen en de Code; 

• Regelmatig Teamleden trainen over de Code om ongewenst gedrag te voorkomen; 

• Onmiddellijk contact opnemen met Naleving, de Juridische Afdeling of Human Resources 
(indien van toepassing) als u kennis neemt van een overtreding van de Code, en in goed 

vertrouwen meewerken met zo een afdeling bij onderzoek hiervan;  

• Teamleden die de Overtredingen van de Code doorgeven, erkennen als voorvechters van 
onze Visie, Strategie, Werkwijzen en de Code; 

• Ervoor zorgen dat medewerkers niet worden onderworpen aan enige vorm van vergelding 
voor het melden van een overtreding van de Code, meewerken aan een onderzoek, of 
deelnemen in enige zaak waar er mogelijk sprake is van wetsovertreding ; en 

• Teamleden aanmoedigen om melding te maken van overtredingen, zelfs als zij er bij 
betrokken zijn.  Als een Teamlid zichzelf aangeeft, zal hiermee rekening worden gehouden 

bij het disciplinaire proces. 

1.8 Straffen voor Overtredingen 

Niet voldoen aan het beleid van de Code van Pilgrim‘s kan leiden tot disciplinaire maatregelen, 
tot aan beëindiging van het dienstverband en andere bij wet toegestane gevolgen.  

1.9 Vragen en Zorgen Aankaarten 

Als Teamleden vragen hebben over deze Code of weten over een Overtreding van de Code, 
kunnen zij dit aankaarten bij hun direct leidinggevende of andere Leidinggevende, het Hoofd Ethiek en 

Naleving, de Juridische, of Human Resources Afdeling, of via de Hotline Ethiek.   
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Het melden van problemen is een fundamenteel deel van het nalevingsprogramma van 
Pilgrim‘s.  Pilgrim‘s wil kennis nemen van alle zorgen van haar Teamleden zodat het een kans heeft 
om deze aan te pakken.  Als een Teamlid zich bewust is van, of een overtreding van de Code, het beleid 
van Pilgrim of de wet vermoedt, moet hij of zij direct melding maken van deze zaken, tenzij dit verboden 

is bij wet. Het is niet nodig om te weten of een specifiek handelen een overtreding is, maar het is 
noodzakelijk om zaken aan te kaarten over elke situatie die een mogelijke overtreding van de Code is 
of kan zijn. Teamleden mogen de taak voor aanmelden niet delegeren aan anderen. Niets in deze Code 
staat teamleden in de weg om potentiële wetsovertredingen te melden aan relevante overheidsorganen. 

Pilgrim’s beschermt haar Teamleden die ter goeder trouw een melding doen. Behalve, 
voorzover nodig, voor beoordeling en onderzoek, worden meldingen van Teamleden vertrouwelijk 
behandeld en kunnen ze anoniem worden gemeld via de Hotline Ethiek. Vergelding tegen Teamleden 
of personen voor het ter goeder trouw melden van wangedrag, of voor deelname aan een onderzoek, is 

ten strengste verboden.   

Raadpleeg Bijlage A voor informatie over toegang tot de Hotline Ethiek.  

2. DIENSTVERBAND PRAKTIJKEN EN WERKOMGEVING 

Pilgrim’s verplicht zich ervoor te zorgen dat teamleden veilig en met respect worden behandeld 

op de werkplek, en in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving.  

2.1 Gezondheid en Veiligheid  

Pilgrim’s verplicht zich tot het bieden van een veilige werkomgeving. Elk Teamlid is 
verantwoordelijk voor het in acht nemen van veiligheidsregels en -praktijken die van toepassing zijn op 
zijn of haar werk. Teamleden zijn ook verantwoordelijk voor het nemen van noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen om henzelf en hun collega‘s te beschermen, inclusief het melden van ongevallen, 
letsel en onveilige praktijken of omstandigheden. Er zullen passende maatregelen worden genomen 

voor het corrigeren van bekende onveilige praktijken of omstandigheden. Voor meer informatie over 
Gezondheid en Veiligheid raadpleegt u het plaatselijk beleid en procedures die van toepassing zijn op 
uw regio of bedrijfseenheid.  

 
Pilgrim’s verplicht zich ook om ervoor te zorgen dat de werkplek vrij is van risico‘s in relatie 

tot drugs- en alcoholgebruik.  Teamleden mogen zich niet melden op het werk als zij onder invloed zijn 
van enige substantie die werkprestaties negatief beïnvloedt of de veiligheid op de werkplek in gevaar 
brengen. Zie plaatselijk beleid voor meer informatie. 

  
2.2 Gelijke Kansen en Diversiteit op de Werkplek  

Pilgrim’s verplicht zich om ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en teamleden gelijkwaardige 
arbeidskansen wordt geboden ongeacht ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, leeftijd, 
veteranenstatus, geslacht, religie, beperking, seksuele voorkeur, status of bij wet beschermde kenmerk. 
Pilgrim’s ontwikkelt en behoudt ook een divers en integraal personeelsbestand, waarbij erkend wordt 
dat diverse achtergronden, vaardigheden en ervaring ons vermogen om onze doelen te behalen 

maximaliseert, en ons een duurzaam concurrentievoordeel oplevert. 
 
Pilgrim’s verplicht zich om ervoor te zorgen dat alleen legitieme functie-gerelateerde vereisten 

en procedures worden gebruikt met betrekking tot werving, dienstverband, promotie, overplaatsing, 
discipline (waaronder beëindiging), compensatie, voordelen, demotie, ontslag, training en educatieve 
programma‘s. 
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2.3 Veilige Werkplek en Intimidatie 

Pilgrim’s verplicht zich tot het bieden van een werkplek die vrij is van pesten, geweld, 
intimidatie of ander offensief gedrag, of dat nu verbaal, schriftelijk, of fysiek is, dat de werkprestaties 
van een individu beïnvloedt of een intimiderende, vijandige of offensieve werkomgeving creëert. 

 
Seksuele intimidatie is verboden. Ongevraagde seksuele avances, verzoeken om seksuele 

gunsten en andere fysieke, schriftelijke of mondeling gedrag van seksuele aard, kunnen allemaal 
seksuele intimidatie betekenen.  

2.4 Woon-Werk Balans, Arbeids- en Immigratieregels 

Pilgrim’s houdt zich aan alle toepasselijke arbeidswetten, waaronder minimumloon, regels 
inzake overwerk en maximum aantal uren. Leidinggevenden mogen nooit van andere Teamleden eisen 
dat ze deze wetten overtreden (bijv. eisen dat een Teamlid illegaal onbetaald overwerk uitvoert).   

Pilgrim’s verbiedt het gebruik van kinderarbeid of gedwongen arbeid, en zal het uitbuiten van 
kinderen of Teamleden, lichamelijke straffen, misbruik of slavernij, niet tolereren.  Pilgrim’s verplicht 
zich ook om alleen die personen aan te nemen die wettelijk bevoegd zijn om te werken in het land waar 
zij werk zoeken. 

Pilgrim’s erkent het recht van elk Teamlid om deel te nemen aan politieke activiteiten en lid te 
zijn van een vakbond of vereniging. Tenzij echter, geautoriseerd of toegestaan onder toepasselijke 
wetgeving, mogen Teamleden geen tijd, hulpmiddelen, faciliteiten of activa van Pilgrim‘s gebruiken 

voor dergelijke activiteiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, en mogen zij alleen 
deelnemen in hun eigen tijd en voor eigen rekening. 

3. BEDRIJFSPRAKTIJKEN 

Teamleden moeten zakendoen op ethische, eerlijke en transparante wijze met klanten, 

leveranciers en concurrenten.   

3.1 Voedselveiligheid en -kwaliteit 

Pilgrim’s verplicht zich tot het leveren van de producten van de hoogste kwaliteit aan haar 
klanten. Voedselveiligheid in het gehele productieproces is een topprioriteit. Pilgrim’s heeft effectieve 
processen geïmplementeerd voor het meten en vastleggen van product- en procesuitvoeringen en, waar 
van toepassing, effectieve preventieve stappen of corrigerende maatregelen genomen voor het 
garanderen van productkwaliteit.   

3.2 Milieu en Duurzaamheid 

Pilgrim’s voldoet aan alle toepasselijke milieuwetgeving en verplicht zich tot het ondersteunen 
van de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de gebieden waar zij zakelijk actief is.   

Pilgrim’s respecteert het welzijn, juiste behandeling en het op humane wijze slachten van alle 
dieren die zij gebruikt in haar producten, zoals vereist bij wet en de beste marktpraktijken. 

Teamleden zijn verplicht om hun plichten uit te voeren in overeenstemming met alle milieu- en 
dierenwelzijn wet- en regelgeving. 

 

Alle Teamleden moeten het milieu respecteren en verantwoordelijk gebruikmaken van 
middelen, waaronder water, papier en elektriciteit zonder afval, en sociaal- en milieubewust handelen. 

 
3.3 Belangenconflict 

Teamleden moeten handelen in het beste belang van Pilgrim‘s.  Een belangenconflict kan altijd 
voorkomen wanneer persoonlijke of professionele belangen van een individu of groep van teamleden 
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mogelijk in strijd is met de beste belangen van Pilgrim’s. Het kan lastig zijn om precies te definiëren 
wanneer er sprake is van een belangenconflict, maar het is belangrijk om zelfs de schijn van 
ongepastheid te vermijden. 
 

Elk Teamlid moet Pilgrim’s op de hoogte brengen van alle potentiële belangenconflicten 
waarmee hĳ of zĳ kan worden geconfronteerd. 
 

Geen enkel Teamlid mag dienst doen als directeur van een onderneming met winstoogmerk, 
zonder de functie te melden bij het Hoofd Ethiek en Naleving van Pilgrim‘s en het verkrijgen van 
goedkeuring voor de functie. Pilgrim’s moedigt Teamleden aan om lid te zijn van raden van not-profit 
organisaties, als een dergelijke functie niet in strijd is met de verplichting van het Teamlid aan Pilgrim’s 
en/of naleving van deze Code. 

 

3.4 Gerelateerde Partijen 

Transacties met gerelateerde partijen moeten transparant worden uitgevoerd tegen 
marktconforme voorwaarden en moeten altijd worden gedaan in het beste belang van Pilgrim‘s. Alle 
transacties met gerelateerde partijen zijn onderworpen aan aanvullend beleid, procedures en 
goedkeuringen.  De in dit deel genoemde “gerelateerde partij” omvat alle entiteiten en 
dochterondernemingen van het moederbedrijf van Pilgrim‘s, JBS SA, ongeacht de locatie. 

3.5 Anti-omkoping en Corruptie  

Pilgrim’s heeft een zero-tolerance beleid voor alle vormen van omkoping of corruptie. 
Omkoping en corruptie omvat het leveren, aanbieden of beloven van het leveren, direct of via derde 
partijen, van iets van waarde aan publieke of private personen of entiteiten, met als doel het ongepast 
beïnvloeden van hun handelingen of het verkrijgen van een onrechtmatig voordeel.  Pilgrim’s verbiedt 
al het handelen namens haar, van het doen en ontvangen van steekpenningen of het maken van 
ongepaste betalingen.   

3.6 Giften en Entertainment 

Het geven van zakelijke giften en het verstrekken van entertainment voor legitieme zakelijke 
doeleinden moet redelijk zijn en voldoen aan het beleid van Pilgrim. Giften in contanten of 
kasequivalenten zijn niet toegestaan. Giften en entertainment waarbij overheidsfunctionarissen zijn 
betrokken zijn onderworpen aan aanvullend beleid, procedures en goedkeuringen. Teamleden mogen 
geen giften aannemen als het teamlid gelooft dat de gift is verstrekt met als doel, of mogelijk resulteert 
in, het beïnvloeden van het Teamlid. Voor meer informatie over Giften en Entertainment raadpleegt u 
het plaatselijk beleid van toepassing op uw regio of bedrijfseenheid.  

3.7 Politieke Bijdragen, Donaties en Sponsoring 

Donaties aan politici, politieke partijen of politieke organisaties door Pilgrim of namens 
Pilgrim, zijn toegestaan in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en Pilgrim‘s beleid. 

Liefdadige/filantropische donaties zijn toegestaan in beperkte omstandigheden voor 
organisaties die onderwijs, wetenschap, kunst, religie, cultuur en sociale en humanitaire projecten 
ondersteunen, indien in overeenstemming met plaatselijk beleid die van toepassing is op uw regio of 
bedrijfseenheid. 

Donaties aan individuen zijn niet toegestaan.  

Voor het sponsoren van publieke instellingen is goedkeuring vooraf vereist in 
overeenstemming met beleid van toepassing op uw regio of bedrijfseenheid. 
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3.8 Relaties met de Overheid  

Pilgrim’s functioneert op transparante wijze in haar interactie met overheidsinstellingen. 
Teamleden moeten alle interactie vermijden dat kan leiden tot perceptie van ongepastheid of illegaliteit. 
Alle soorten fraude zijn ten strengste verboden. Teamleden moeten onmiddellijk aan het Hoofd Ethiek 

en Naleving melding maken van interacties met, of voorgestelde betalingen aan, overheidsinstellingen 
buiten het gebruikelijke en rechtmatig verloop van zaken. 

3.9 Aannemen van Overheidsfunctionarissen 

Pilgrim’s zal alleen ex-overheidsfunctionarissen aannemen nadat verificatie en documentatie 
vaststellen dat een dergelijke aanstelling toegestaan is op basis van toepasselijke wetgeving.  
Onderhandelingen voor aanstelling met huidige overheidsfunctionarissen moeten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met toepasselijke wetgeving, waaronder ethische regels inzake wraking van 
eventuele zaken waarbij Pilgrim‘s is betrokken. Voor toepassing van deze paragraaf omvat 

"overheidsfunctionaris" federale, staats-, lokale of andere van toepassing zijnde werknemers in 
overheidsdienst, en omvat het ook private werknemers indien zij activiteiten uitvoeren namens, of met 
toestemming van de overheid.   

3.10 Relaties met Vakbonden 

Pilgrim’s respecteert de rechten van Teamleden voor het collectief onderhandelen door het 
vormen van een groep of lid worden van een vakbond. Pilgrim‘s verplicht zich aan het garanderen dat 
vakbond‘s relaties mogelijkheden voor dialoog en transparante onderhandelingen omvatten, die zijn 

gebaseerd op wederzijds respect en in naleving zijn van toepasselijke wetgeving, evenals ethiek- en 
integriteitsrichtlijnen zoals uiteengezet in deze code. 

3.11 Anti-witwassen  

Pilgrim‘s voldoet aan alle toepasselijke witwaswetgeving en meldingsvereisten. Witwassen is 
een poging door individuen of organisaties om hun opbrengsten uit criminele activiteiten te verbergen 
door de opbrengsten te doen voorkomen als legitiem. Pilgrim‘s zal geen witwaspraktijken faciliteren en 
heeft beleid geïmplementeerd inzake aanvaardbare vormen van betalingen om deze praktijken te 

vermijden. Teamleden moeten te allen tijde alert zijn op verdachte activiteiten gerelateerd aan elke partij 
die Pilgrim‘s mogelijk aantrekt.   

3.12 Handelscontroles 

Pilgrim‘s voldoet aan alle wetgeving inzake internationale handel, inclusief economische 
sancties en embargo‘s, die handel en transacties met bepaalde landen, organisaties, entiteiten en 
individuen, beperken of verbieden. Teamleden moeten ervoor zorgen dat internationale transacties niet 
verboden zijn. 

3.13 Antitrust en Mededinging 

Pilgrim’s verplicht zich aan een beleid van eerlijke concurrentie, gebaseerd op de verdiensten 
van onze producten en diensten. Wij willen meer nog voldoen aan de behoeften van onze klanten, dan 
de kansen van concurrenten beperken.  
 

Teamleden mogen niet betrokken zijn bij elk gedrag dat vrije en eerlijke competitie beperkt 
door oneerlijke middelen, zoals overeenkomsten met andere bedrijven of het manipuleren van 
biedingsprocessen. Teamleden mogen geen informatie, aanbieden, aanvragen of uitwisselen met een 

concurrent, over prijzen, voorstellen, marktaandeel of andere relevante informatie. 
 

3.14 Handelen met Voorkennis 

Tijdens tewerkstelling bij Pilgrim‘s, hebben Teamleden mogelijk toegang tot niet-openbare 
informatie die beslissingen mogelijk kan beïnvloeden inzake het aan- of verkopen van bepaalde 
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aandelen. Teamleden die toegang hebben tot dergelijke informatie mogen de informatie niet openbaar 
maken of onderhandelen met aandelen die zijn uitgegeven door Pilgrim‘s, of enige andere aandelen 
waarvan de prijzen mogelijk worden beïnvloed door dergelijke informatie. Voor meer informatie kunt 
u het beleid inzake voorkennis lezen, toepasbaar op uw regio of bedrijfseenheid. 

3.15 Gebruik van Bedrijfseigendommen en Elektronische Communicatie 

Pilgrim‘s voorziet haar teamleden van het gebruik van haar eigendommen, inclusief 
creditcards, materialen, elektronische apparaten en IT-systemen die uitsluitend gebruikt mogen worden 
voor legitieme zakelijke doeleinden.  Pilgrim‘s behoudt zich het recht voor om het gebruik van haar 
eigendommen te allen tijde te inspecteren, monitoren en controleren, waaronder e-mailsystemen en 
andere vormen van elektronische communicatie (bijv. internettoegang, instant messaging, sms, WebEx 
en video- of voice-conferentielijnen). Alles dat is gegenereerd, ontvangen door of opgeslagen in een 
van deze systemen is eigendom van Pilgrim‘s en Teamleden mogen geen privacy verwachten bij het 

gebruik van e-mail of elektronische communicatiesystemen van Pilgrim‘s.   

Het is Teamleden verboden om Pilgrim‘s eigendommen, waaronder alle e-mail en elektronische 
communicatiesystemen, te gebruiken voor het propageren van religieuze of politieke belangen.   

3.16 Databescherming 

Alle Teamleden moeten zorgen voor bescherming van niet-openbare informatie waar zij 
mogelijk toegang toe hebben tijdens het werken bij Pilgrim‘s. Dergelijke informatie omvat mogelijk 
details van de organisatie, prijzen, winsten, leveranciers en klantengegevens. Vertrouwelijke informatie 

kan uitsluitend worden gedeeld met mensen buiten het bedrijf in overeenstemming met het beleid van 
Pilgrim‘s.  

3.17 Persoonlijke Data 

Pilgrim‘s respecteert de privacy van haar werknemers, klanten, leveranciers en andere derde 
partijen.  Iedereen heeft rechten over hoe met hun persoonlijke data wordt omgegaan.  Wij verzamelen 
persoonlijke gegevens over onze medewerkers, leveranciers en derde partijen, slaan deze op en 
verwerken deze, voor legitieme zakelijke doeleinden en in naleving van welke privacyverklaringen dan 

ook die door ons zijn gepubliceerd, en wij erkennen dat de juiste en rechtmatige behandeling van deze 
gegevens vertrouwelijk zal worden gehouden in de organisatie en zal zorgen voor succesvolle zakelijke 
activiteiten.  Medewerkers die persoonlijke gegevens van anderen moeten behandelen, moeten dit 
verantwoordelijk doen en in naleving van alle toepasselijke wetgeving, beleid en procedures.  

3.18 Intellectueel Eigendom  

Teamleden moeten het Intellectueel Eigendom (IP) van Pilgrim‘s beschermen, zoals 
copyrights, patenten, handelsmerken en -geheimen. Voor zover toegestaan bij wet, is Pilgrim‘s eigenaar 
van alle IP rechten met betrekking tot haar zaken die Teamleden creëren tijdens hun dienstverband bij 

Pilgrim‘s. Teamleden mogen deze IP niet gebruiken op een wijze die inconsistent is met de 
eigendomsrechten van Pilgrim‘s. 

3.19 Communicatie met de Media 

Pilgrim‘s is verplicht om transparant, accuraat en waarheidsgetrouw te communiceren met het 
publiek.  Teamleden mogen niet communiceren met de media of namens Pilgrim‘s spreken, tenzij 
eerder goedgekeurd in overeenstemming met toepasselijk beleid. 

3.20 Boekhouding en Administratie 

Pilgrim‘s houdt transparante, accurate en volledige- en financiële boekhouding en administratie 
bij, in overeenstemming met de wet, toepasselijke boekhoudkundige normen, interne controles en 
boekhoudbeleid.  Valse, misleidende of onvolledige boekhoudgegevens zijn ten strengste verboden.   
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