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1.0 Verklaring van Beleid 
Het is het Beleid van NEP Group, Inc. en al haar gelieerde ondernemingen en 
dochterondernemingen (samen 'NEP') en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, 
werknemers en interne contractanten (samen het 'Personeel'), en elk van hun tussenpersonen, 
consultants, leveranciers, verkopers, dienstverleners en anderen die in naam van NEP (samen de 
'Vertegenwoordigers') in welke hoedanigheid dan ook optreden, om volledig te voldoen aan alle 
bepalingen van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van 1977 ('FCPA'), zoals aangepast, 
de UK Bribery Act 2010 ('UKBA'), de beginselen uiteengezet in de Overeenkomst inzake 
organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling ter bestrijding van omkoping van 
buitenlandse overheidsfunctionarissen in internationale zakelijke transacties (het 'OESO-
verdrag') en alle andere anti-corruptie en/of anti-omkopingswetgeving die van toepassing is op 
NEP (vanwege haar rechtsgebied of haar bedrijfsactiviteiten) (samen de 'Toepasselijke anti-
corruptiewetten'); 

 

2.0 Invoering en implementatie van het Beleid 
Het management van NEP heeft een integriteits- en nalevingsprogramma 
('Nalevingsprogramma') geïmplementeerd en onderhoudt dit om specifieke richtlijnen te bieden 
voor de implementatie en handhaving van dit Beleid inzake omkoping (dit 'Beleid').  Dit Beleid is 
beschikbaar gesteld voor alle Personeelsleden en voor bepaalde relevante Vertegenwoordigers. 

 

3.0 Beheer van het Beleid 
Het Beleid wordt beheerd door de raad van bestuur van NEP, de Chief Legal Officer en Group 
Compliance Director van NEP, evenals door hun aangewezen personen. 

 

4.0 Toepasselijke anti-corruptiewetten 
4.1. Anti-corruptie 

4.1.1. Vereisten van de FCPA.  De FCPA heeft twee basisvereisten die als volgt 
kunnen worden samengevat: 

o Personen en entiteiten die onder de FCPA vallen, zoals Personeel en 
Vertegenwoordigers, zullen geen onrechtmatige autorisatie verlenen, 
beloven, betalen, aanbieden om iets van waarde te geven of, direct of 
indirect, via derde partijen te geven aan een niet-Amerikaanse 
overheidsfunctionaris, niet-Amerikaanse politieke partij of een 
partijfunctionaris of een kandidaat voor een niet-Amerikaans politiek 
kantoor.  De FCPA verbiedt het aanbieden of beloven of betalen van 
iets van waarde aan een overheidsfunctionaris (zoals hieronder 
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gedefinieerd) om invloed uit te oefenen op een officiële handeling of 
beslissing van een overheidsfunctionaris die NEP helpt bij het 
verkrijgen of behouden van zaken of bij het sturen van zaken naar een 
andere persoon of entiteit.   

o In het geval dat de aandelen van NEP openbaar worden verhandeld op 
Amerikaanse beurzen, moet NEP accurate boekhouding en gegevens 
met aanvaardbare details opstellen en bijhouden en een redelijk 
systeem van interne controles opzetten en onderhouden.  De 
bepalingen van de FCPA voor anti-omkoping, archivering en 
boekhouding zijn van toepassing op alle betalingen, ongeacht de 
omvang of het soort betaling.  Er is geen materialiteitsdrempel of de 
minimis-uitzondering op de FCPA.   

Gezien de eigendomsstructuur en operationele reikwijdte van NEP en de 
managementfilosofie van de leden van NEP, moet worden aangenomen dat de 
FCPA van toepassing is op alle activiteiten van NEP. 

 
4.1.2. Aanvullende wetten inzake anti-corruptie en anti-omkoping. 

 
UK Bribery Act 2010.  De UKBA, die in juli 2011 in werking is getreden, is 
grotendeels van toepassing op bedrijven die in het VK actief zijn en is rechtstreeks 
van toepassing op Britse inwoners en staatsburgers, ongeacht waar zij actief zijn.  
NEP en al het Personeel en Vertegenwoordigers zullen voldoen aan de UKBA.  Net 
als de FCPA stelt de UKBA omkoping van buitenlandse overheidsambtenaren 
strafbaar (zoals hieronder gedefinieerd), die voor het doel van de UKBA alle niet-
Britse overheidsfunctionarissen omvat, zoals Amerikaanse 
overheidsfunctionarissen.   

 
De UKBA is ook breder dan de FCPA en stelt commerciële omkoping, of het 
aanbieden of betalen van steekpenningen of smeergeld aan een private partij om 
een dergelijke partij ertoe te brengen zijn of haar werk op ongepaste wijze uit te 
voeren, strafbaar.  De UKBA stelt ook het vragen om, accepteren of 
overeenkomen om dergelijke steekpenningen te accepteren strafbaar.   
 
Het is niet noodzakelijk dat door UKBA verboden gedragingen in het VK 
plaatsvinden.  De UKBA stelt als een misdaad voor elk bedrijf of persoon 
onderworpen aan de UKBA om de hierboven beschreven criminele handelingen 
waar ook ter wereld uit te voeren.   

 
Anti-corruptieregelgeving van andere landen.  Andere landen waarin NEP in de 
toekomst zaken doet of kan doen, heeft anti-corruptieregelgeving aangenomen.  
Dergelijke wetten kunnen verschillen van wat vereist of verboden is krachtens de 
FCPA en UKBA, zoals de Canadese Corruption of Public Officials Act ('CFPOA’).  NEP 
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en alle Personeelsleden en Vertegenwoordigers dienen zich te houden aan de 
anti-corruptiewetgeving van elk rechtsgebied waarin NEP zaken doet.  Vragen 
over lokale anti-corruptiewetten of wetgeving moeten worden gericht aan de 
Chief Legal Officer of Group Compliance Director van NEP. 

 
4.1.3. Verbod op commerciële omkoping.  Net als de UKBA stellen veel 
Amerikaanse en niet-Amerikaanse wetten het als een misdaad om 
steekpenningen of smeergeld aan te bieden of te betalen aan private partijen en 
aan overheidsfunctionarissen.  Zoals hierboven vermeld, verbiedt dit Beleid het 
beloven, aanbieden of geven van iets van waarde aan elke private partij, 
waaronder een klant, potentiële klant, leverancier of potentiële leverancier, met 
de bedoeling om een persoon te bewegen zijn of haar werk op ongepaste wijze 
uit te voeren, of een dergelijke persoon te belonen om dit te doen.  
 
4.1.4. Overheidsfunctionarissen.  De toepasselijke anti-corruptiewetten, 
waaronder de FCPA en UKBA, zijn van toepassing op betalingen aan 
functionarissen en werknemers van overheden en bedrijven die eigendom zijn van 
de staat of door de staat worden geëxploiteerd, ongeacht de rang of positie.  De 
term Overheidsfunctionaris wordt in grote lijnen gedefinieerd als elke functionaris 
of werknemer van elke regering, of een afdeling, agentschap, wetgever, 
gerechtelijke afdeling of instrumentarium daarvan (waaronder elk staatsbedrijf, 
gecontroleerde of geëxploiteerd bedrijf zoals een omroep die staatseigendom is), 
of elke 'openbare internationale organisatie’, een term die, naast andere 
entiteiten, de Verenigde Naties, de Wereldbank en de 
Wereldgezondheidsorganisatie omvat.  De definitie van Overheidsfunctionaris 
omvat ook niet-Amerikaanse politieke partijen, partijfunctionarissen of 
kandidaten voor een niet-Amerikaans politieke functie.   

4.1.5. Uitgaven voor geschenken, reizen en entertainment. Sommige 
zakenmensen die zich algemeen bewust zijn van de toepasselijke anti-
corruptiewetten nemen ten onrechte aan dat ze alleen 'steekpenningen’ in de 
vorm van contante betalingen aan Overheidsfunctionarissen verbieden.  
Toepasselijke anti-corruptiewetten zijn in feite veel breder en verbieden in het 
algemeen het ongeoorloofd geven, autoriseren of aanbieden van de betaling van 
iets van waarde aan een Overheidsfunctionaris om een dergelijke 
Overheidsfunctionaris ertoe aan te zetten misbruik te maken van zijn of haar 
kantoor of een particuliere derde partij om dergelijke derde partij te bewegen om 
zijn of haar functie op ongepaste wijze uit te voeren in een poging om zaken te 
verkrijgen of te behouden of om een ongepast voordeel veilig te stellen.  
Toepasselijke anti-corruptiewetten kunnen worden uitgebreid tot vele vormen 
van uitgaven voor reizen en entertainment ten behoeve van 
Overheidsfunctionarissen en private derde partijen, evenals niet-contante 
geschenken en andere voordelen, zoals aanbiedingen van werk, educatieve 
plaatsing, politieke bijdragen, sociale investeringen en liefdadigheidsdonaties aan 
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entiteiten die door dergelijke Overheidsfunctionarissen en private derde partijen 
worden ondersteund.   

   
  4.1.5 (a) Controles voor geschenken en entertainment (zie ook bijlage A) 
   

Geschenken, betalingen voor reizen en entertainment zijn alleen toegestaan als: 
 
 ze niet worden verstrekt in contante middelen of equivalenten hiervan; 
 ze op een directe, transparante manier worden gegeven, waarbij elke schijn 

van ongepastheid wordt vermeden; 
 ze voldoen aan de lokale wetgeving en de toepasselijke anti-corruptiewetten 

en in overeenstemming zijn met het beleid en de procedures van de 
ontvanger; 

 ze gepast, evenredig en niet overdadig of buitensporig zijn; 
 ze niet gemotiveerd zijn door enige verwachting van wederkerigheid; 
 ze zeldzaam voorkomen;  
 ze zoals vereist geregistreerd worden in het Geschenken- en 

entertainmentregister van NEP. 
 

Het Geschenken- en entertainmentregister van NEP vereist een registratie van 
alle gegeven of ontvangen geschenken, waaronder maaltijden, met een waarde 
hoger dan USD 200. Het Geschenken- en entertainmentregister van NEP is te 
vinden op www.nepgroup.com/legal. 
 
Uitgaven voor geschenken, reizen en entertainment waarbij 
Overheidsfunctionarissen zijn betrokken, mogen niet worden aangeboden of 
gemaakt voordat u de Chief Legal Officer of Group Compliance Director van NEP 
heeft geraadpleegd en goedkeuring heeft verkregen.   
 
Evenzo moeten buitenlandse politieke bijdragen, sociale investeringen en 
liefdadigheidsdonaties vooraf worden goedgekeurd door de Chief Legal Officer 
van NEP en moeten ze worden onderworpen aan een bepaald niveau van due 
diligence dat moet worden bepaald op basis van vast te stellen risicofactoren.  

 
Dergelijke bestedingen, inclusief uitgaven voor reizen, verblijf, entertainment of 
een geschenk, moeten nauwkeurig worden vastgelegd in de boekhouding en 
gegevens van NEP.  Ondersteunende documentatie voor dergelijke uitgaven, zoals 
een uitnodiging voor een evenement of een ontvangstbewijs voor een cadeau dat 
is gekocht, moet bewaard worden in de administratie van NEP. 
 
Personeel mag geen middelen van NEP of persoonlijke middelen gebruiken voor 
enig doel dat in strijd is met toepasselijke anti-corruptiewetten. 
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4.1.6. Derde partijen en kennis.  Toepasselijke anti-corruptiewetten verbieden 
corrupte aanbiedingen, toezeggingen en betalingen via tussenpersonen.  
Personen en entiteiten die onder dergelijke wetgeving vallen, zijn dus 
aansprakelijk voor indirecte aanbiedingen, beloften van betaling of betalingen 
indien dergelijke aanbiedingen, beloften of betalingen worden gedaan door een 
Vertegenwoordiger of een derde tussenpersoon met de wetenschap dat een 
Overheidsfunctionaris of een private derde partij de uiteindelijke ontvanger is.  
'Kennis’ omvat bewuste veronachtzaming en opzettelijke onwetendheid van 
feiten die een hoge waarschijnlijkheid aantonen dat de desbetreffende betaling 
zal plaatsvinden.  'Betalingen’ omvatten overdrachten van alles van waarde.  NEP 
en haar Personeel en Vertegenwoordigers kunnen strafrechtelijk aansprakelijk 
worden gesteld voor betalingen door derde partijen aan Overheidsfunctionarissen 
en private derde partijen die de toepasselijke anti-corruptiewetten overtreden.   

4.1.6 (a) Boekhoudkundige controles (zie ook bijlage B) 

Om de risico's van dergelijke betalingen te beperken, heeft NEP bepaalde 
boekhoudkundige controles ingevoerd (zie bijlage B) voor alle 
Vertegenwoordigers (eerder in dit beleid gedefinieerd als agenten, adviseurs, 
leveranciers, verkopers, dienstverleners en anderen die in welke hoedanigheid 
dan ook handelen namens NEP) en aanvullende controles voor bepaalde 
vertegenwoordigers met een hoger risico (elke vertegenwoordiger die namens 
NEP handelt in een klantgerichte bedrijfsontwikkeling of een verkoopactiviteit 
en/of die verwacht wordt te communiceren met Overheidsfunctionarissen 
namens NEP en/of die nauw verbonden is met een klant of potentiële klant en/of 
voor wie u een rode vlag hebt geïdentificeerd op grond van Bijlage D 
(“Vertegenwoordigers met een hoger risico”)) . Deze controles vereisen dat: 

1. alle facturen die door Vertegenwoordigers worden ingediend, gespecificeerd 
moeten worden en voldoende details van het specifieke project bevatten, en 
geen eenvoudige algemene uitleg, zoals “advieskosten”, mogen bevatten. 
 

2. Er is voorafgaande goedkeuring van de regionale CFO vereist voor alle 
facturen: 

a. voor Vertegenwoordigers die betrekking hebben op ‘commissies’ of 
‘toeslagen’. 

b. voor elke Vertegenwoordiger die namens NEP handelt in een klantgerichte 
bedrijfsontwikkeling of een verkoopactiviteit en/of waarvan wordt 
verwacht dat hij/zij namens NEP contact heeft met 
overheidsfunctionarissen en/of die nauw verbonden is met een klant of 
potentiële klant en/of voor wie u een rode vlag hebt geïdentificeerd op 
grond van Bijlage D (eerder in dit Beleid gedefinieerd als 
Vertegenwoordigers met een hoger risico). Het is de verantwoordelijkheid 
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van de sponsor van de Vertegenwoordiger met een hoger risico om dit te 
garanderen. 

3. Er is voorafgaande goedkeuring vereist van de regionale CFO en goedkeuring 
van de klant: 

a. voor directe of indirecte betalingen die gedaan worden aan personen die 
nauw verbonden zijn met een klant of potentiële klant (waaronder 
werknemers of hun familie of persoonlijke bedrijven). 

4.1.6 (b) Due diligence-controles (zie ook bijlage C) 

Bovendien heeft NEP procedures aangenomen die due diligence vereisen voor 
Vertegenwoordigers met een hoger risico, die vereisen dat de werknemer die de 
relatie sponsort en/of de meest kennis heeft over de relatie (“HRR-sponsor”) de 
due diligence-procedures voor vertegenwoordigers volgt (zie bijlage C), door de 
goedkeuring en handtekening van de regionale CFO te verkrijgen en, indien 
vereist, de escalatie naar de Chief Legal Officer of Group Compliance Director van 
NEP op een manier die overeenkomt met de procedures.  

In sommige gevallen kunnen extra stappen worden ondernomen voor due 
diligence.  Of, en in welke mate, aanvullende due diligence-stappen vereist 
kunnen zijn, wordt bepaald door de Chief Legal Officer, Group Compliance 
Director en/of aangewezen personen van NEP die dit proces zullen ondersteunen.  

 

4.1.7. Faciliterende betalingen.  NEP verbiedt strikt het aanbieden of betalen van 
faciliterende betalingen tenzij voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verkregen 
van de Chief Legal Officer van NEP, omdat deze over een dergelijke autoriteit 
beschikt.  Elke goedgekeurde faciliterende betaling mag geen betrekking hebben 
op zaken van NEP die het Verenigd Koninkrijk raken en moet accuraat en redelijk 
gedetailleerd worden vastgelegd in de boeken en dossiers van NEP.    

4.1.8. Toegestane betalingen.   

Redelijke en Bonafide reisuitgaven.  De FCPA verbiedt geen betalingen die een 
redelijke en bonafide gemaakte uitgave zijn van of namens een 
Overheidsfunctionaris die rechtstreeks verband houdt met de promotie, 
demonstratie of uitleg van producten of diensten of de uitvoering of uitvoering 
van een contract met een buitenlandse overheid of agentschap.  Een dergelijke 
betaling of belofte van betaling aan of namens een Overheidsfunctionaris kan 
echter niet worden aangeboden, geautoriseerd of gedaan door of namens een 
personeelslid, tenzij een dergelijke betaling of belofte vooraf is goedgekeurd door 
de Chief Legal Officer of Group Compliance Director van NEP. 
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Betalingen voor gezondheid en veiligheid.  Wanneer Personeel van NEP 
redelijkerwijs gelooft dat het niet betalen van een verzoek of een eis om iets van 
waarde zou resulteren in een onmiddellijke dreiging voor hun gezondheid of 
veiligheid of voor de gezondheid of veiligheid van hun familieleden, dan mag de 
betaling worden gedaan.  Deze uitzondering geldt alleen voor fysieke gezondheid 
of veiligheid; bedreigingen van commerciële of financiële belangen 
rechtvaardigen nooit de betaling van dergelijke verzoeken.  Wanneer een 
dergelijke betaling moet worden gedaan, moeten de omstandigheden van de 
betaling accuraat en redelijk gedetailleerd worden vastgelegd in de boeken en 
dossiers van NEP en zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk worden 
gerapporteerd aan de Chief Legal Officer of Group Compliance Director van NEP 
nadat de betaling is verricht.   

4.1.9.  Verplichte aandacht voor en rapportage van risico op corruptie.  Corrupt 
gedrag kan vele vormen aannemen en het Personeel moet alert zijn op een breed 
scala van situaties die het risico van schending van dit Beleid en de toepasselijke 
anti-corruptiewetten kunnen opleveren.  Hoewel risicofactoren voor corruptie 
vaak specifiek zijn voor een bepaalde relatie, is bijlage D met een lijst van 
algemene 'rode vlaggen’ bij dit Beleid gevoegd om het Personeel te helpen 
omstandigheden te herkennen die op een groter corruptierisico lijken te duiden.  
Deze lijst is niet uitputtend en van al het Personeel wordt verwacht dat deze lijst 
als een voorlopige leidraad wordt gebruikt om een oordeel te vormen bij het 
bepalen of er rode vlaggen van welke aard dan ook aanwezig zijn met betrekking 
tot zakelijke relaties.  Als er rode vlaggen worden vastgesteld, moeten deze nader 
worden onderzocht en opgelost in overleg met de Chief Legal Officer, de Group 
Compliance Director en/of aangewezen personen voor zover dit noodzakelijk is.  
Naleving van dit Beleid vereist dat het Personeel aan de veilige kant blijft en 
eventuele feitelijke of mogelijke rode vlaggen bespreekt of meldt.   

De ethische normen uiteengezet in dit Beleid kunnen alleen worden bereikt en 
gehandhaafd door de waakzaamheid en inspanningen van alle Personeelsleden, 
die allemaal verplicht zijn om de naleving van deze normen te garanderen.  

Hoewel de NEP alles in het werk zal stellen om informatie over naleving te 
verstrekken en te reageren op alle vragen, kan geen Beleid of procedure, hoe 
uitgebreid ook, anticiperen op elke situatie die problemen met naleving kan 
opleveren.  NEP is er bijgevolg van afhankelijk dat Personeel de 
verantwoordelijkheid neemt voor de naleving van het Beleid, inclusief de plicht 
om advies te vragen aan de Chief Legal Officer of Group Compliance Director 
wanneer enig aspect van het Beleid in twijfel is en om aan de Chief Legal Officer 
of Group Compliance Director feiten of omstandigheden te melden die een 
overtreding in het verleden of voortdurende overtreding van dit Beleid door 
Personeel of Vertegenwoordigers suggereren.   
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Personeel dat onderhevig is aan enige vorm van afpersing of op andere wijze 
wordt gevraagd deel te nemen aan omkoping of smeergeld of zich bewust is van 
dergelijke regelingen of verzoeken, moet ook dergelijke onwettige verzoeken aan 
de Chief Legal Officer of Group Compliance Director melden.  

NEP verbiedt absoluut vergelding van welke soort dan ook tegen een persoon 
die te goeder trouw vragen of zorgen ter sprake brengt, een werkelijke of 
mogelijke overtreding meldt of assisteert bij een onderzoek onder dit Beleid.   

Geen enkel Personeelslid zal degradatie, sanctie of andere ongunstige 
werkgelegenheidsactie ondergaan als gevolg van het weigeren om 
steekpenningen of smeergeld te betalen, zelfs wanneer NEP hierdoor mogelijk 
zakelijke kansen misloopt.  

Geen enkele functionaris, bestuurder, manager of leidinggevende mag Personeel 
vragen, dwingen, eisen of stimuleren om dit Beleid te schenden.  Het 
gehoorzamen aan de bevelen van een meerdere is geen excuus voor een 
dergelijke overtreding. 

4.1.10.  Straffen.  Personen die de anti-omkopingsbepalingen van de FCPA 
schenden, kunnen tot vijf jaar gevangenis krijgen en zijn onderworpen aan een 
boete van maximaal $ 100.000 per overtreding of tweemaal het bedrag van de 
totale winst of het totale verlies.  Het is een werkgever niet toegestaan om boetes 
voor overtredingen van de FCPA te vergoeden.  Bedrijven worden ook 
geconfronteerd met aanzienlijke boetes voor door het Personeel of 
Vertegenwoordigers gepleegde schendingen van de FCPA, waaronder tot $ 2 
miljoen per overtreding of tweemaal het bedrag van de totale winst of verlies 
volgens de bepalingen tegen omkoping en een maximum van $ 25 miljoen of twee 
keer het bedrag van de totale winst of verlies volgens de bepalingen van 'boeken 
en dossiers’.  Personen die de UKBA schenden, kunnen maximaal tien jaar 
gevangenis krijgen en/of kunnen een onbeperkte boete krijgen.  Bedrijven die de 
UKBA schenden, kunnen een onbeperkte boete krijgen.  Wanneer een bedrijf is 
veroordeeld voor bepaalde strafbare feiten onder de UKBA en er is gebleken dat 
een seniorfunctionaris heeft ingestemd of medeplichtig is aan het plegen van het 
strafbare feit, zal deze functionaris zich schuldig maken aan de onderliggende 
overtreding en als persoon worden onderworpen aan straffen. 

 

5.0 Gevolgen voor schending van wetgeving en beleid 
In aanvulling op de straffen die in de bovenstaande paragrafen van dit Beleid zijn beschreven, 
kan Personeel dat één van de toepasselijke anti-corruptiewetten of dit Beleid overtreedt, 
verwachten dat hun dienstverband om deze reden wordt beëindigd.  Vertegenwoordigers van 
NEP kunnen op vergelijkbare wijze verwachten dat hun contracten worden beëindigd als ze de 
toepasselijke anti-corruptiewetten of dit Beleid schenden.  NEP zal actief proberen om eventuele 
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verliezen die het lijdt als gevolg van een overtreding van de toepasselijke anti-corruptiewetten 
van de persoon of de entiteit die de overtreding heeft begaan, terug te vorderen.   

 

6.0 Opleiding en monitoring 
Het management van NEP heeft een programma geïmplementeerd en onderhoudt dit voor het 
aanbieden van anti-corruptievoorlichting en -training aan Personeel en bepaalde 
Vertegenwoordigers die naar eigen goeddunken zijn geselecteerd door de Chief Legal Officer en 
Group Compliance Director, waaronder een wereldwijd integriteits- en nalevingsprogramma om 
actief toezicht te houden op de naleving van dit Beleid door NEP en haar Personeel en 
Vertegenwoordigers.   

 

7.0 Zorgen melden 
Alle bestuurders, functionarissen en werknemers zijn verplicht om melding te maken en anderen 
te stimuleren melding te maken van elke situatie waarin zij redelijkerwijs van mening zijn dat er 
sprake is van een overtreding of een mogelijke inbreuk op dit Beleid of andere procedures, 
wetgeving of voorschriften. U kunt te goeder trouw melding maken van niet-naleving zoals 
beschreven in hoofdstuk 17 van de Ethische gedragscode en zakelijk gedrag en/of het Beleid 
inzake klokkenluiden. Het Bedrijf tolereert geen represaillemaatregelen tegen een bestuurder, 
functionaris of werknemer die te goeder trouw melding maakt van bekend of vermoed 
wangedrag of andere overtredingen van dit Beleid. 
 

8.0 Nadere informatie 
Dit Beleid bevat een samenvatting van belangrijke kwesties inzake omkoping en anti-corruptie, 
maar er zijn aanvullende gegevens over specifieke vragen en problemen beschikbaar.  Vragen 
over het Beleid of het nalevingsprogramma moeten worden gericht aan de Chief Legal Officer of 
de Group Compliance Director.  
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9.0 Goedkeuring 
 

  Goedkeuring voor het starten van dit Beleid is gegeven door: 

 

____________________________________________________ _______________________ 
Chief Executive Officer Datum 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Chief Legal Officer en Group Compliance Director Datum 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Group Compliance Director Datum 

 

Revisiegeschiedenis 
 

Datum Revisieoverzicht   
1 oktober 
2014 

Beleid gepubliceerd 

1 juni 2018 Belangrijke revisie 

1 december 
2020 

Belangrijke revisie en scheiding van het bestaande Beleid inzake anti-corruptie, 
sancties en anti-witwassen in een op maat gemaakt Beleid inzake omkoping als 
onderdeel van het bijgewerkte wereldwijde integriteits- en nalevingsprogramma 
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BIJLAGE A 
 

CONTROLES VOOR GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT 
 
Geschenken, betalingen voor reizen en entertainment zijn alleen toegestaan als: 
 

o ze niet worden verstrekt in contante middelen of equivalenten hiervan; 
o ze op een directe, transparante manier worden gegeven, waarbij elke schijn van 

ongepastheid wordt vermeden; 
o ze voldoen aan de lokale wetgeving en de toepasselijke anti-corruptiewetten en in 

overeenstemming zijn met het beleid en de procedures van de ontvanger; 
o ze gepast, evenredig en niet overdadig of buitensporig zijn; 
o ze niet gemotiveerd zijn door enige verwachting van wederkerigheid; 
o ze zeldzaam voorkomen;  
o ze zoals vereist geregistreerd worden in het Geschenken- en entertainmentregister 

van NEP. 
 
Het Geschenken- en entertainmentregister van NEP vereist een registratie van alle gegeven of 
ontvangen geschenken, waaronder maaltijden, met een waarde hoger dan USD 200. Het 
Geschenken- en entertainmentregister van NEP is te vinden op www.nepgroup.com/legal. 
 
Uitgaven voor geschenken, reizen en entertainment waarbij Overheidsfunctionarissen zijn 
betrokken, mogen niet worden aangeboden of gemaakt voordat u de Chief Legal Officer of Group 
Compliance Director van NEP heeft geraadpleegd en goedkeuring heeft verkregen.   
 
Evenzo moeten buitenlandse politieke bijdragen, sociale investeringen en 
liefdadigheidsdonaties vooraf worden goedgekeurd door de Chief Legal Officer van NEP en 
moeten ze worden onderworpen aan een bepaald niveau van due diligence dat moet worden 
bepaald op basis van vast te stellen risicofactoren.  
 
Dergelijke bestedingen, inclusief uitgaven voor reizen, verblijf, entertainment of een geschenk, 
moeten nauwkeurig worden vastgelegd in de boekhouding en gegevens van NEP.  
Ondersteunende documentatie voor dergelijke uitgaven, zoals een uitnodiging voor een 
evenement of een ontvangstbewijs voor een cadeau dat is gekocht, moet bewaard worden in de 
administratie van NEP. 
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BIJLAGE B 

CONTROLES VOOR BOEKHOUDING 
 

De volgende boekhoudkundige controles zijn van toepassing op alle agenten, consultants, 
leveranciers, verkopers, dienstverleners en alle anderen die in welke hoedanigheid dan ook 
handelen namens NEP (eerder in dit beleid gedefinieerd als Vertegenwoordigers).  
 
1. Alle facturen die door alle Vertegenwoordigers worden ingediend, moeten gespecificeerd worden 

en voldoende details van het specifieke project bevatten, en mogen geen eenvoudige algemene 
uitleg, zoals “advieskosten”, bevatten. 
 

2. Er is voorafgaande goedkeuring van de regionale CFO vereist voor alle facturen: 
 

a. voor Vertegenwoordigers die betrekking hebben op ‘commissies’ of ‘toeslagen’. 
 

b. voor elke Vertegenwoordiger die namens NEP handelt in een klantgerichte 
bedrijfsontwikkeling of een verkoopactiviteit en/of waarvan wordt verwacht dat hij/zij 
namens NEP contact heeft met overheidsfunctionarissen en/of die nauw verbonden is 
met een klant of potentiële klant en/of voor wie u een rode vlag hebt geïdentificeerd op 
grond van Bijlage D (eerder in dit Beleid gedefinieerd als Vertegenwoordigers met een 
hoger risico). Het is de verantwoordelijkheid van de sponsor van de Vertegenwoordiger 
met een hoger risico om dit te garanderen. 
 

3. Er is voorafgaande goedkeuring vereist van de regionale CFO en goedkeuring van de klant: 
 

a. voor directe of indirecte betalingen die gedaan worden aan personen die nauw 
verbonden zijn met een klant of potentiële klant (waaronder werknemers of hun familie 
of persoonlijke bedrijven). 
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BIJLAGE C 
 

DUE DILIGENCE-CONTROLES VOOR VERTEGENWOORDIGERS MET EEN HOGER RISICO 
 

Voordat er een nieuw contractuele of bindende zakelijke relatie wordt aangegaan, of een wezenlijk 
andere activiteit binnen een bestaande relatie wordt uitgevoerd met elke Vertegenwoordiger die namens 
NEP handelt in een klantgerichte bedrijfsontwikkeling of een verkoopactiviteit en/of waarvan wordt 
verwacht dat hij/zij namens NEP contact heeft met Overheidsfunctionarissen en/of die nauw verbonden 
is met een klant of potentiële klant en/of voor wie u een rode vlag hebt geïdentificeerd op grond van 
Bijlage D (eerder in dit Beleid gedefinieerd als Vertegenwoordigers met een hoger risico) is het vastgelegd 
in het beleid van NEP dat er een due diligence-beoordeling moet worden uitgevoerd. Dit formulier moet 
voorafgaand aan de overeenkomst worden ingevuld door de werknemer van NEP die de meeste kennis 
heeft van de relatie (eerder in dit Beleid gedefinieerd als de HRR-sponsor) en na voltooiing moet het 
worden gedeeld met uw regionale CFO voor goedkeuring. 
 

Naam van de Vertegenwoordiger: ________________________________ 
 

☐ Individuele  ☐ entiteit 

Adres van de Vertegenwoordiger: ________________________________ 
                _________________________________ 
                _________________________________ 

 
 

☐ Leverancier 
☐ Agent 
☐ Consultant 
☐ Dienstverlener 
☐ Anders ________________ 

 

1. Welke diensten worden door de 
Vertegenwoordiger geleverd?  

2. Wat is de verwachte jaarlijkse 
uitgave?  

3. Leg uit waarom de 
Vertegenwoordiger de benodigde 
ervaring heeft? 

 

4. Leg de contractuele basis van de 
relatie uit (d.w.z. algemene 
voorwaarden van NEP of op maat 
gemaakte voorwaarden) 

 

5. Bevestig dat u ervoor zult zorgen dat 
de boekhoudkundige controles 
beschreven in Bijlage B worden 
gevolgd 

☐ Ja 
☐ Nee 
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6. Bent u op de hoogte van enige 
informatie die suggereert dat de 
Vertegenwoordiger, zijn eigenaren 
of werknemers betrokken zouden 
kunnen zijn of zijn geweest bij 
corruptie of andere illegale 
activiteiten? 

☐ Ja 
☐ Nee 

Zo ja, geef een uitleg: 

7. Werd de Vertegenwoordiger 
voorgesteld, aanbevolen of 
geïdentificeerd door een 
Overheidsfunctionaris of klant? 

☐ Ja 
☐ Nee 

Zo ja, geef de oorsprong van de 
aanbeveling aan: 

 

8. Heeft de vertegenwoordiger ooit om 
ongebruikelijke voorschotten, 
contante betalingen, offshore-
betalingen, betalingen van derden, 
grote onvoorziene betalingen of 
andere ongebruikelijke betalingen 
gevraagd? 

☐ Ja 
☐ Nee 

Zo ja, geef een beschrijving: 

9. Is er reden om aan te nemen dat een 
Overheidsfunctionaris (of het 
familielid of de naaste persoonlijke 
medewerker van een 
Overheidsfunctionaris), klant of 
werknemer van een klant een 
aanzienlijk financieel of ander belang 
heeft in de zakelijke activiteiten van 
de Vertegenwoordiger? 

☐ Ja 
☐ Nee 

Zo ja, geef een uitleg: 

10. Is de Vertegenwoordiger of een van 
zijn eigenaren, directeuren of 
functionarissen een huidige of 
voormalige Overheidsfunctionaris? 

☐ Ja 
☐ Nee 

Zo ja, geef een uitleg: 

 

11. Is de Vertegenwoordiger of een van 
zijn eigenaren, directeuren of 
functionarissen een huidige of 
voormalige werknemer van een 
klant? 

☐ Ja 
☐ Nee 

Zo ja, geef een uitleg: 
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12. Bent u op de hoogte van “rode 
vlaggen” met betrekking tot de 
inschakeling van de 
Vertegenwoordiger (raadpleeg 
bijlage A van NEP voor een lijst van 
veelvoorkomende “rode vlaggen”)? 

☐ Ja 
☐ Nee 

Zo ja, geef een uitleg: 

 
Ik verklaar dat de hierboven verstrekte informatie naar mijn beste weten volledig, waar en correct is. 
 
 
Naam: _______________________________ Datum _____________________________ 
 

Goedgekeurd door de regionale CFO (als een van de bovenstaande vragen 6 – 11 met “ja” zijn 
beantwoord, raadpleeg dan de Chief Legal Officer of Group Compliance Director voordat u 
goedkeuring geeft, en stuur hen een kopie van dit formulier): 
 
 
Naam: _______________________________ Datum _____________________________ 
 

BIJLAGE D 
 

VEELVOORKOMENDE 'RODE VLAGGEN’ BIJ CORRUPTIE 
 

Van Personeel en Vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze omstandigheden herkennen die 
lijken te duiden op een groter corruptierisico en oordelen over het bepalen van het niveau van het risico 
op corruptie dat aanwezig is met betrekking tot bepaalde zakelijke relaties.  Om dit proces te 
ondersteunen, hebben handhavingsinstanties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Justitie en het 
Britse Serious Fraud Office, een aantal veelvoorkomende risicofactoren voor corruptie of 'rode vlaggen' 
vastgesteld.  De volgende lijst is samengesteld uit die bronnen, maar is niet bedoeld als een uitputtende 
lijst: 

1. Ongebruikelijke betalingspatronen of financiële regelingen met zakenpartners, zoals 
verzoeken om offshore betalingen, betalingen aan onbekende derden of bankrekeningen 
van lege bedrijven, verzoeken om vooruitbetalingen, contante betalingen of voorschotten, 
ongebruikelijke bonusbetalingen, het delen van commissies met derden anderszins niet 
betrokken bij een bepaalde transactie of gevestigd in een land waar het werk niet werd 
uitgevoerd, en ongewoon hoge commissies in verhouding tot de geleverde diensten en 
industriële en regionale normen.  

2. Een geschiedenis van corruptie in een land.  Wanneer u twijfelt over het risico op 
corruptie van een bepaald land, raadpleegt u de Corruption Perceptions Index van 
Transparency International1 voor meer informatie over het vermeende risico op corruptie.  
Elk land met een score van 50 of minder wordt over het algemeen beschouwd als een 

 
1  https://www.transparency.org/en/cpi# 
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gematigd tot hoog risico voor corruptie en omkoping, zodat verhoogde waakzaamheid 
met betrekking tot zakelijke activiteiten in de regio aan te raden is. 

3. Een weigering door een zakenpartner of vertegenwoordiger om conformiteit-
certificeringen voor anti-corruptie te verstrekken of om te voldoen aan de voorgestelde 
bepalingen ter bestrijding van corruptie. 

4. Het gebrek aan transparantie van een zakenpartner met betrekking tot de geclaimde 
uitgaven. 

5. Het nalaten van een zakenpartner om gedetailleerde facturen in te dienen met betrekking 
tot de aangeboden diensten of om betalingen te vragen voor vage regelitems, zoals 
'speciale kosten' of 'administratiekosten'. 

6. Te hoge facturen, te lage facturen of verzoeken om facturen op betalingen te 
antedateren, door een zakenpartner of een werknemer. 

7. De weigering van een zakenpartner om transparantie te bieden of een audit van zijn 
boeken en dossiers voor te leggen.  

8. Een zakenpartner toont een gebrek aan betrokkenheid of interesse in het tegengaan van 
omkoping/corruptie. 

9. Een zakenpartner of werknemer gaat transacties aan met onbekende derde partijen die 
onbekende of vage diensten aanbieden. 

10. Het verzoek van een zakenpartner om een grote korting of een korting die aanzienlijk 
hoger is dan de standaardkorting of marktnormen van een bedrijf. 

11. De verzoeken van een zakenpartner voor marketingfondsen zonder transparantie over het 
gebruik van dergelijke fondsen of een schriftelijke rechtvaardiging van de behoefte aan 
dergelijke fondsen.  

12. Het kennelijke gebrek aan kwalificaties of middelen van een zakenpartner om de 
aangeboden diensten uit te voeren. 

13. Aanbevelingen van een klant of overheidsfunctionaris om een bepaalde tussenpersoon of 
zakenpartner te gebruiken.   

14. Druk die wordt uitgeoefend om betalingen urgent of eerder dan gepland te laten 
plaatsvinden. 

15. De ongerechtvaardigde behandeling van een zakenpartner door overheidsfunctionarissen 
of overheidsbedrijven. 

16. De onkostenpatronen van een zakenpartner verschillen aanzienlijk van anderen in 
vergelijkbare omstandigheden. 

17. Overdadige, overmatige en/of frequente geschenken, maaltijden of entertainment aan 
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dezelfde ontvangers.  

18. Het maken van onverwachte of onlogische beslissingen met betrekking tot bepaalde 
projecten of contracten. 

19. Ongewoon vlotte resultaten ondanks een kennelijk gebrek aan de benodigde kennis, 
vaardigheden of expertise (bijv. 100% succespercentage bij openbare aanbestedingen). 

20. Recente beëindiging door andere Amerikaanse of buitenlandse bedrijven valt ook onder 
de jurisdictie van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act of de British Bribery Act. 

21. Misbruik maken van besluitvormingsprocessen of op onverklaarbare wijze bepaalde 
bevoegdheden delegeren in specifieke gevallen, met name wanneer deze worden 
gedelegeerd aan ogenschijnlijk ongekwalificeerde personen.  

22. Akkoord gaan met contracten die op onverklaarbare wijze ongunstig zijn voor NEP, met 
name met betrekking tot betalingsvoorwaarden, uitvoeringsperiode en/of ten opzichte 
van eerdere normen en praktijken in het land of de industrie.  

23. Onverklaarbare voorkeuren voor bepaalde zakenpartners. 

24. Weigering om medewerkers van NEP toe te staan aanwezig te zijn bij onderhandelingen of 
interacties met bepaalde Overheidsfunctionarissen of klanten. 

25. Het niet naleven van bepaalde controles, beleidsregels, procedures en/of richtlijnen van 
NEP. 

26. Onverklaarbaar omzeilen van een gebruikelijke aanbestedingsprocedure.  

27. Facturen die op onverklaarbare wijze de overeengekomen voorwaarden overschrijden 
zonder geldige reden of die anderszins dubieuze, onjuiste, onduidelijke en/of niet 
onderbouwde kosten bevatten.  

28. Onkostenbetalingen gedaan in ronde bedragen. 

29. Betalingen gedaan met zelf-vervaardigde vouchers in plaats van documenten van derde 
partijen. 

30. Bewijs van betalingen die niet zijn opgenomen in financiële gegevens. 

31. Overmatig of twijfelachtig gebruik van klein geld. 

32. Ontbrekende documenten of dossiers met betrekking tot bepaalde commerciële 
vergaderingen of beslissingen. 

33. Een zakenpartner onderhoudt familie- of zakelijke relaties met klanten of 
overheidsfunctionarissen. 

34. Een overheidsfunctionaris of een naast familielid van een overheidsfunctionaris of klant is 
een directeur, functionaris, senior medewerker of eigenaar van een zakenpartner. 
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35. Een zakenpartner maakt valse verklaringen of inconsistente verklaringen in het due 
diligence-proces. 

36. Een transactie omvat het gebruik van lege bedrijven of andere structuren die geen bekend 
zakelijk doel dienen.  

37. Een zakenpartner heeft een slechte reputatie op het gebied van bedrijfsethiek en 
integriteit, bijv. de zakenpartner verschijnt op een corruptie- of handel waakzaamheid lijst 
of is onderwerp geweest van beschuldigingen of onderzoeken van illegaal of corrupt 
gedrag. 

38. Een zakenpartner dringt erop aan dat zijn identiteit vertrouwelijk blijft of weigert de 
identiteit van zijn eigenaren bekend te maken of weigert een bewijs van direct en 
begunstigde eigendom te leveren. 

39. Onverklaarbare verzoeken om een nieuwe klant een buitensporige kredietlimiet te geven. 

40. Het niet melden van anekdotisch bewijsmateriaal of rapporten met betrekking tot de 
betaling van kleine steekpenningen of problemen met betrekking tot kleine 
steekpenningen, ondanks het feit dat ze actief zijn in een omgeving waar de vraag naar 
dergelijke betalingen gebruikelijk is. 

 Als een van deze rode vlaggen of anderen worden vastgesteld, moeten ze in overleg met de Chief Legal 
Officer of Group Compliance Director nader worden onderzocht en opgelost. 


