code of conduct
bijlage – geen corruptie of omkoping

nadere toelichting
Aalberts doet zaken over de gehele wereld en in
veel landen zijn haar medewerkers onderworpen
aan anti-omkopingswetten. Sommige van deze
anti-omkopingswetten zijn ook van toepassing
op omkoping die begaan is buiten de landen
waarin de groepsondernemingen van Aalberts
en hun medewerkers zijn gevestigd
(bijvoorbeeld de Britse Bribery Act en enkele
afzonderlijke bepalingen van het nationale
strafrecht). Aalberts, haar
groepsondernemingen, medewerkers en
zakelijke partners dienen te voldoen aan alle van
toepassing zijnde anti-omkopingswetten, ook
als er in het buitenland zaken worden gedaan.
Aalberts hanteert het beleid dat omkoping van
personen in zowel de publieke als de private
sector altijd verboden is in alle landen waar
zaken worden gedaan, zelfs als in een bepaald
land uitzonderingen wettelijk toegestaan zijn.
Deze Bijlage (“Geen corruptie of omkoping”)
geeft algemene informatie, en in geval van
twijfel dient voorafgaand juridische advies te
worden ingewonnen. Voor vragen dient u
contact op te nemen met uw leidinggevende of
met Aalberts.
welk gedrag wordt als omkoping beschouwd?
Anti-omkopingswetten verbieden personen of
ondernemingen steekpenningen aan te bieden,
te beloven of te betalen aan een
overheidsfunctionaris of een persoon in de
private sector om deze persoon in zijn
(officiële) handelingen of functie te
beïnvloeden. Evenzeer is het verboden om
steekpenningen te vragen of aan te nemen.
“Steekpenningen” kunnen bestaan uit elk
voordeel dat een waarde heeft. Kleine
betalingen of voordelen zijn daarom niet zonder
meer uitgezonderd. Ook alleen maar het
aanbieden of beloven van steekpenningen is
verboden. De steekpenningen hoeven niet
daadwerkelijk te worden betaald of
geaccepteerd. De persoon die de
steekpenningen aanbiedt, toezegt of er om
vraagt, hoeft niet noodzakelijkerwijs ook de
ontvanger van de steekpenningen te zijn
(indirecte betalingen zijn ook verboden). Antiomkopingswetten in de verschillende landen zijn
erg divers en kunnen niet alleen op de
daadwerkelijke omkoper en de persoon die
wordt omgekocht van toepassing zijn , maar
ook op iedereen die weet van en meewerkt aan
de omkoping, deze goedkeurt, organiseert of
bedekt. De meeste anti-omkopingswetten zijn
van toepassing als een betaling, aanbieding of
toezegging wordt gedaan in ruil voor een
bepaald ongepast handelen of nalaten door de
omgekochte persoon (of een contactpersoon
van die persoon). Een belangrijke factor is of
invloed wordt uitgeoefend om opdrachten of
een zakelijk voordeel te verkrijgen of te
behouden zoals (a) toezegging van een
vergunning of gunning van een opdracht onder
omstandigheden waaronder dit anders niet zou
gebeuren, (b) besluiten een vermeend vergrijp
door een onderneming niet te onderzoeken of
te vervolgen of (c) vertrouwelijke informatie aan
een onderneming te verstrekken. Het is niet
vereist dat de beoogde ontvanger van de
steekpenningen direct betrokken is bij de
toekenning of organisatie van het zakelijke
voordeel. Het gebruik van invloed om een
bepaald resultaat te bewerkstelligen kan
voldoende zijn.

zakelijke verblijfskosten en promotionele
uitgaven, geschenken en entertainment
Betaling van verblijfskosten en promotionele
uitgaven, alsmede het aanbieden en accepteren
van geschenken en entertainment worden niet
als omkoping gezien (a) indien deze redelijk en
proportioneel zijn ten aanzien van de waarde en
het tijdstip, de indruk die wordt gewekt
tegenover derden en het soort geschenk of
entertainment, en (b) er geen intentie is een
persoon over te halen tot ongepaste uitoefening
van zijn functie, een zakelijk voordeel al dan niet
veilig te stellen. Als algemene regel dient u
nooit een geschenk of entertainment aan te
bieden of te accepteren met een waarde van
meer dan EUR 100 of het equivalent hiervan in
lokale valuta. In het geval u enige twijfel hebt
over de juistheid van betaalde verblijfskosten,
entertainment of een geschenk dat u van plan
bent aan te bieden of te accepteren, dient u
altijd eerst contact op te nemen met uw
leidinggevende.
faciliterende betalingen en wettige betalingen
aan overheden
Aalberts verbiedt alle faciliterende betalingen.
Faciliterende betalingen zijn kleine betalingen
die niet worden genoemd in de schriftelijke
regelgeving in een bepaald land en die worden
gedaan om de uitvoering van een routinematige
overheidshandeling (bijvoorbeeld douaneinklaring) te bewerkstelligen of te bespoedigen.
Betalingen aan overheidsfunctionarissen die
genoemd worden in schriftelijke regelgeving
van het land van de functionaris, zoals
vergoedingen en betalingen voor verschillende
overheidsdiensten, zijn niet verboden.
Betalingen bovenop deze wettelijk vereiste
bedragen zijn strikt verboden.
aansprakelijkheid voor en preventie van
omkoping door geassocieerde personen
Aalberts zou aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor omkoping namens de
onderneming door geassocieerde personen.
Aalberts eist daarom dat zakelijke partners die
namens de onderneming handelen, zoals
agenten en vertegenwoordigers, voldoen aan
alle van toepassing zijnde antiomkopingswetten. Dientengevolge dienen alle
bestaande en toekomstige zakelijke partners te
worden onderzocht en geselecteerd met
omkooprisico in het achterhoofd; met deze
partijen dienen de juiste contractuele afspraken
te worden gemaakt om omkooprisico's te
vermijden. Dit onderzoek en de resultaten
daarvan dienen gedocumenteerd te worden.
Eventuele problemen dienen aan uw
leidinggevende te worden gemeld.

voorbeelden
Voorbeeld 1: Uw productielocatie wordt elk jaar
door lokale functionarissen geïnspecteerd. De
lokale regelgeving eist dat de geïnspecteerde
onderneming betaalt voor de reis, de
accommodatie en de maaltijden van het
inspectieteam. De betaling is vereist op grond
van schriftelijke regelgeving en daarom
toegestaan. De reiskosten dienen echter - indien
mogelijk - vooraf te worden goedgekeurd en
worden alleen vergoed tegen afgifte van een
kwitantie. De kosten voor accommodatie en
maaltijden dienen redelijk en proportioneel te
zijn. Volgens het beleid van Aalberts zijn
excessieve verblijfskosten nooit toegestaan.
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Voorbeeld 2: U hebt een kerstgeschenk
gekregen van een lokale aannemer. Hoewel het
geschenk in verhouding niet uitzonderlijk is,
hebt u het gevoel dat hij verwacht dat u hem in
de toekomst een contract gunt. U dient uw
leidinggevende te informeren. U kunt de
mogelijkheid overwegen om het geschenk
beleefd te weigeren. Als u het geschenk houdt,
dient u de aannemer geen contract te gunnen
zonder voorafgaande goedkeuring van uw
leidinggevende.
Voorbeeld 3: U hebt een aanvraag ingediend bij
de lokale overheid voor de verlenging van een
bepaalde vergunning. Als u de rekening
ontvangt voor de administratieve kosten valt
het u op dat deze aanzienlijk hoger zijn dan ze
vroeger waren. U moet controleren of de
stijging van de kosten wettelijk is
voorgeschreven. Zo niet, dan mag u de
rekening niet betalen. U dient contact op te
nemen met de lokale overheid en een
gecorrigeerde rekening te vragen voor de
wettelijk te betalen kosten. Verder dient u
contact op te nemen met uw leidinggevende.

vragen en antwoorden
Vraag 1: Wij hebben een vergunning
aangevraagd voor aanpassingen aan onze
fabriek. Een lokale functionaris suggereerde dat
hij het proces zou kunnen versnellen tegen
betaling van een klein bedrag. Dergelijke
betalingen zijn niet verboden door de lokale
wetgeving. Kunnen wij het aanbod van de lokale
functionaris accepteren?
Antwoord 1: Een dergelijke betaling is een
faciliterende betaling. Hoewel dit niet onder alle
anti-omkopingswetten valt, verbiedt Aalberts
alle faciliterende betalingen. Het is u niet
toegestaan het aanbod van de lokale
functionaris te accepteren en u dient dit te
melden bij uw leidinggevende.
Vraag 2: Wij nodigen enkele directeuren van
een gewaardeerde klant elk jaar uit voor een
drankje en een etentje. Is dit toegestaan?
Antwoord 2: Dit soort zakelijke uitnodigingen
die erop gericht zijn een goede relatie met
klanten te onderhouden, zijn toegestaan. Er
mag echter geen ongepaste invloed worden
uitgeoefend en elke indruk van omkoping dient
altijd te worden vermeden. U dient bijvoorbeeld
de directeuren niet te trakteren op een diner
waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan de
kosten die u privé bereid zou zijn te betalen
voor een diner.
Vraag 3: We hebben recent enkele problemen
gehad met de lokale overheid. Een vriend van
een van onze medewerkers, die goede
contacten heeft met deze lokale overheid, heeft
ons geholpen deze problemen op te lossen. Hij
heeft hiervoor geen vergoeding gevraagd.
Kunnen wij hem een cadeau geven als beloning?
Antwoord 3: Het is toegestaan om hem een
cadeau te geven om uw dank tot uitdrukking te
brengen. Vergeet echter niet dat een beloning
achteraf ook als omkoping kan worden
beschouwd. U dient de indruk van omkoping te
vermijden en daarom dient het geschenk
redelijk te zijn.
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