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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 International Emergency Economic Powers Act ('IEEPA'), de Trading with the 
Enemy Act ('TWEA'), de Foreign Assets Control Regulations ('FACR') beheerd door 
het Amerikaanse ministerie van Financiën, sancties beheerd door het 
Amerikaanse ministerie van de Staat overeenkomstig verschillende statuten en 
uitvoeringsbesluiten, exportcontrole wetten die worden beheerd door het 
Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security ('BIS’) krachtens de 
Export Administration Regulations ('EAR’) en alle andere economische 
sanctiewetgeving die van toepassing is op NEP (samen de 'Toepasselijke sancties- 
en exportcontrolewetten’); 

 Anti-boycotwetten die door BIS worden beheerd onder de EAR en door de 
Schatkist op grond van sectie 999 van de Internal Revenue Code en de daarop 
gebaseerde voorschriften (samen de 'Toepasselijke anti-boycotwetten’); en 

 De Money Laundering Control Act ('MLCA’), het Uniting and Strengthening 
America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act ('USA PATRIOT Act’) en alle anti-witwaswetgeving die van 
toepassing is op NEP (samen de 'Toepasselijke AML-wetten’). 

Samen kunnen de van toepassing zijnde anti-corruptiewetten, de toepasselijke sancties- en 
exportcontrolewetten, de toepasselijke anti-boycotwetten en de toepasselijke AML-wetten 
worden aangeduid als de 'Toepasselijke wetten'. 
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2.0 Invoering en implementatie van het Beleid 
Het management van NEP heeft een nalevingsprogramma voor sancties en anti-witwassen 
('Nalevingsprogramma’) geïmplementeerd en handhaaft dit om specifieke richtlijnen te bieden 
voor de uitvoering en handhaving van dit Beleid inzake sancties en anti-witwassen (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 en de Chief Legal Officer van NEP, 
evenals door hun aangewezen personen. 

 

4.0 Toepasselijke wetten inzake sancties en anti-witwassen 
4.1. Sancties, exportcontrole, anti-boycot en douanewetgeving 

4.1.1 Het ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control ('OFAC’), 
beheert en handhaaft sancties gericht tegen landen, personen en entiteiten.  
Onder deze sancties is het voor personen en entiteiten van de VS in het algemeen 
verboden om direct of indirect zaken te doen met Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië 
en de Krim-regio van de Oekraïne, inclusief hun regeringen, personen en 
entiteiten die normaal in deze landen verblijven, evenals bepaalde 
geïdentificeerde personen en entiteiten geassocieerd met deze landen die zijn 
aangeduid op de door de OFAC beheerde Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons List ('SDN-lijst’).   

Bovendien legt de Verenigde Staten bepaalde belangrijke sancties op aan Rusland, 
die de handel met bepaalde personen en entiteiten die op de SDN-lijst en andere 
lijsten met beperkte partijen zijn geïdentificeerd, kan verbieden of beperken.  De 
Verenigde Staten leggen ook uitgebreide beperkingen op aan directe of indirecte 
omgang met personen en entiteiten die zijn aangewezen als SDN's in 
sanctieprogramma's gericht tegen de regeringen en andere personen die banden 
hebben met bepaalde andere landen, evenals met personen die betrokken zijn bij 
bepaalde activiteiten die schadelijk zijn voor de belangen van de VS, zoals 
terroristen, verspreiders van massavernietigingswapens, drugshandelaren, 
schenders van de mensenrechten en transnationale criminele organisaties. 

De sancties zijn hoofdzakelijk van toepassing op 'personen van de VS’, die ten 
behoeve van alle belangrijke sanctieprogramma's waaronder staatsburgers van de 
VS, legale permanente ingezetenen (d.w.z. houders van 'groene kaarten’), 
bedrijven die zijn opgericht of georganiseerd om zaken te doen in de VS (met 
inbegrip van hun buitenlandse bijkantoren, maar geen buitenlandse 
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dochterondernemingen) en elke persoon die zich in de VS bevindt. Onder de 
sanctieprogramma's van Cuba en Iran moet een buitenlandse 
dochteronderneming die eigendom is of onder zeggenschap staat van een bedrijf 
van de VS, ook onderworpen zijn aan dezelfde beperkingen die van toepassing zijn 
op personen van de VS.   

De Verenigde Staten voeren ook exportcontrole wetten uit die van toepassing zijn 
op de wereldwijde activiteiten van NEP.  Het primaire regime voor exportcontrole 
is de Export Administration Regulations ('EAR’), die van toepassing is op de export, 
wederuitvoer en overdracht (inclusief binnenlandse overdrachten) van 
producten, software en technologie die van Amerikaanse oorsprong zijn of 
anderszins onder het rechtsgebied van de VS vallen (door bijvoorbeeld bepaalde 
inhoud van de VS te combineren).  De Verenigde Staten handhaven ook, de 
International Traffic in Arms Regulations ('ITAR’), die de export en overdracht van 
bepaalde defensieartikelen en defensiediensten regelen.  Vanwege de aard van 
de bedrijfsactiviteiten van NEP wordt verwacht dat de transacties van NEP onder 
de EAR zullen vallen, maar werknemers van NEP moeten zich ook bewust zijn van 
elk militair gerelateerd bedrijf dat mogelijk regels van de ITAR zou kunnen 
activeren. 

Let op: volgens de Amerikaanse exportcontrolewetten is het voor zowel 
Amerikaanse als niet-Amerikaanse personen beperkt of verboden om goederen, 
software en technologie met origine van de VS naar bepaalde landen, bepaalde 
eindgebruikers of voor bepaalde doeleinden te exporteren, opnieuw te 
exporteren of over te dragen.  De exportcontrolebeperkingen kunnen zelfs van 
toepassing zijn op zendingen naar en binnen landen die niet zijn onderworpen aan 
de hierboven besproken sanctiemaatregelen.   

Als Amerikaans bedrijf, zijn NEP, haar dochterondernemingen en in eigendom of 
onder beheer staande gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers 
onderworpen aan sancties en exportcontrole wetten en -regelgeving van de VS.  
Het is het Beleid van NEP om volledig te voldoen aan alle toepasselijke sancties en 
exportcontrolewetten en -regelgeving van de VS.   

4.1.2. Geen ongeautoriseerde handel met Cuba.  Als personen van de VS onder de 
Cubaanse sancties moeten NEP en haar dochterondernemingen, inclusief haar 
buitenlandse dochterondernemingen, het handelsembargo van de VS tegen Cuba 
naleven.  Het fundamentele doel van de sancties is om de Cubaanse regering 
economisch te isoleren en om hen Amerikaanse dollars te onthouden.  De sancties 
verbieden in het algemeen de transactie van elk bedrijf met Cuba of Cubaanse 
entiteiten, inclusief export naar en invoer uit Cuba.  Goederen of diensten van 
Cubaanse oorsprong mogen niet direct of indirect in de Verenigde Staten worden 
ingevoerd.  Naast deze export- en importbeperkingen is het entiteiten en 
personen van de VS verboden om enige transactie aan te gaan waarbij Cuba of 
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een Cubaanse entiteit een belang heeft, inclusief contracten en diensten.  Er 
mogen geen producten, technologieën of diensten uit de Verenigde Staten naar 
Cuba worden geëxporteerd, hetzij direct, hetzij indirect via derde landen.  

Als gevolg van deze uitgebreide sancties mogen NEP en haar 
dochtermaatschappijen, tenzij geautoriseerd, geen zaken doen met een entiteit 
die Cubaans eigendom is of als zodanig wordt beheerd.  NEP en haar 
dochterondernemingen mogen ook geen overeenkomsten aangaan die Cuba of 
een Cubaanse entiteit ten goede komen op welke manier dan ook of waar er 
Cubaanse belangen zijn.  NEP kan bijvoorbeeld zijn producten of diensten niet 
aanbieden aan een niet-Cubaanse klant voor gebruik op een contract in Cuba, in 
de Cubaanse wateren of met een Cubaanse entiteit.   

Niettegenstaande het strikte Amerikaanse embargo, zijn bepaalde transacties met 
betrekking tot Cuba in beperkte gevallen toelaatbaar.  Deze omvatten bepaalde 
transacties met journalistieke en educatieve activiteiten, evenals reeds bestaand 
informatiemateriaal, en de verkoop van bepaalde landbouwgrondstoffen, 
medicijnen en medische benodigdheden.  Deze uitzonderingen op het Cuba-
embargo kunnen zeer complex zijn en het is moeilijk om hun toepasbaarheid te 
bepalen.  Als zodanig moeten alle transacties die direct of indirect betrekking 
hebben op Cuba, de Cubaanse overheid of Cubaanse bedrijven of personen, 
ongeacht waar ze zich bevinden, vooraf worden goedgekeurd door de General 
Counsel van de NEP.  

4.1.3. Geen ongeautoriseerde handel met Iran.  NEP en haar 
dochterondernemingen, inclusief haar buitenlandse dochterondernemingen, 
moeten het handelsembargo van de VS tegen Iran naleven.  Sancties van de VS 
tegen Iran zijn van toepassing op zowel Amerikaanse personen als niet-
Amerikaanse dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die eigendom 
zijn van of worden gecontroleerd door Amerikaanse personen of entiteiten.  
Daarnaast zijn er rapportagevereisten die worden beheerd door de Amerikaanse 
Securities and Exchange Commission ('SEC’), die vereisen dat emittenten die 
bepaalde rapporten bij de SEC indienen, bepaalde activiteiten met Iran 
identificeren die door henzelf of hun partners worden uitgevoerd. 

Op grond van de Iraanse sancties mogen NEP en haar dochterondernemingen, 
inclusief haar buitenlandse dochterondernemingen, producten, technologie of 
diensten aan Iran of Iraanse overheidsentiteiten (waar deze zich ook bevinden) 
niet rechtstreeks of via derde landen exporteren; mogen niet bemiddelen of 
helpen bij de verkoop van goederen of grondstoffen of adviesdiensten aan of van 
Iran, Iraanse overheidsentiteiten of Iraanse onderdanen (waar deze zich ook 
bevinden); en mogen niet handelen in onroerend goed (inclusief contracten of 
diensten) waarin Iran of een Iraanse overheidsentiteit een belang heeft of indien 
de contracten of diensten betrekking hebben op Iran. 
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Als gevolg van de uitvoering van het Joint Comprehensive Plan of Action met Iran 
(d.w.z. de nucleaire deal met Iran) hebben de Verenigde Staten een algemene 
machtiging goedgekeurd die buitenlandse filialen die eigendom zijn van of onder 
zeggenschap staan van Amerikaanse personen, in staat stelt om onder bepaalde 
beperkingen aan Iran gerelateerde transacties uit te voeren.  Het bepalen van de 
toepasbaarheid van deze algemene autorisatie kan zeer complex en moeilijk zijn. 
Als zodanig mag geen enkele niet-Amerikaanse dochteronderneming van NEP 
enige Iraanse transactie aangaan zonder voorafgaande goedkeuring van de 
General Counsel van NEP.  NEP's Amerikaanse dochtermaatschappijen blijft het 
ten strengste verboden om in Iran directe of indirecte transacties aan te gaan. 

4.1.4. Geen handel met Syrië.  De sancties tegen Syrië verbieden Amerikaanse 
personen en entiteiten om bijna alle zaken met Syrië te doen.  Als een Amerikaans 
rechtspersoon is het NEP verboden nieuwe investeringen in Syrië te doen; om 
diensten aan Syrië te exporteren, wederuitvoeren, verkopen of leveren; en om 
producten van Syrische oorsprong te importeren of verhandelen.  Bovendien 
verbieden de exportwetten en -regelgeving van de VS de export en wederuitvoer 
van alle Amerikaanse producten naar Syrië, met uitzondering van bepaalde 
voedingsmiddelen en medicijnen.  Deze beperkingen verbieden ook de directe of 
indirecte wederuitvoer van goederen, software en technologie van Amerikaanse 
oorsprong naar Syrië door niet-Amerikaanse entiteiten en personen, zoals 
buitenlandse dochterondernemingen van NEP. 

4.1.5. Geen handel met de Krim-regio van de Oekraïne.  Als gevolg van de 
annexatie in 2014 van de Krim-regio in de Oekraïne door de Russische Federatie, 
hebben de Verenigde Staten een algeheel embargo opgelegd op directe of 
indirecte transacties met de Krim en geïdentificeerde personen en entiteiten 
(inclusief overheidsinstanties) binnen de Krim.  NEP, als een Amerikaanse 
rechtspersoon, mag geen zaken doen of transacties faciliteren met de Krim.  Deze 
sancties verbieden vrijwel alle handels- en investeringsactiviteiten met de Krim.  
NEP mag ook geen goederen, technologie of diensten exporteren of 
wederuitvoeren, hetzij direct, hetzij indirect naar de Krim.  Met beperkte 
uitzonderingen verbieden de sancties ook de directe of indirecte wederuitvoer 
van goederen, software en technologie van Amerikaanse oorsprong naar de Krim 
door zowel Amerikaanse als niet-Amerikaanse entiteiten en personen, zoals 
buitenlandse dochterondernemingen van NEP. 

4.1.6. Geen handel met Noord-Korea.  De Verenigde Staten leggen ook directe of 
indirecte beperkingen op aan transacties van Amerikaanse personen met Noord-
Korea.  Daarnaast verbieden de exportbepalingen van de VS afzonderlijk, met 
beperkte uitzonderingen, de export en wederuitvoer van Amerikaanse goederen, 
software en technologie naar Noord-Korea door zowel Amerikaanse als niet-
Amerikaanse entiteiten en personen, zoals buitenlandse dochterondernemingen 
van NEP.   
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4.1.7. Beperkingen voor Rusland.  Sinds 2014 hebben de Verenigde Staten een 
toenemende reeks handels- en financiële beperkingen opgelegd aan Rusland.  
Hoewel Rusland-gerelateerde transacties niet volledig beperkt zijn, kunnen deze 
maatregelen de handel met bepaalde geïdentificeerde personen en entiteiten in 
Rusland, of transacties in bepaalde sectoren van de Russische economie, 
verbieden of beperken.  Belangrijk is dat een aantal personen en entiteiten in 
Rusland staan aangeduid op de SDN-lijst en dat het verbod om te handelen met 
deze personen en entiteiten zich uitstrekt tot alle entiteiten waarin zij (alleen of 
in combinatie met andere SDN's) een direct of indirect eigendomsbelang hebben 
van 50% of meer.   

Het is NEP en haar dochterondernemingen niet verboden om Rusland-
gerelateerde transacties uit te voeren.  Vanwege de complexiteit van deze regels 
moeten echter alle Rusland-gerelateerde transacties zorgvuldig worden 
beoordeeld op naleving van de toepasselijke wetgeving.  Er mogen geen Russische 
transacties plaatsvinden zonder voorafgaand onderzoek en goedkeuring van de 
General Counsel van NEP. 

4.1.8. Sancties van overige landen.  De OFAC handhaaft ook in verschillende mate 
sancties op de handel met verschillende andere landen naast die waarnaar 
hierboven wordt verwezen.  Momenteel zijn er sanctieprogramma's door de OFAC 
opgesteld met betrekking tot de volgende andere landen:  De Balkan*, Wit-
Rusland, de Centraal-Afrikaanse Republiek*, de Democratische Republiek Congo*, 
Irak, Libanon*, Libië, Somalië, Zuid-Soedan*, Oekraïne*, Venezuela, Jemen* en 
Zimbabwe.  Hierbij moet worden opgemerkt dat met betrekking tot een aantal 
van deze op het land gebaseerde sanctieprogramma's (die zijn geannoteerd met 
een * in de voorgaande lijst), de toepasselijke sancties niet gericht zijn op het land 
maar veeleer specifieke groepen die worden beschouwd als bedreigend voor de 
vrede, veiligheid of stabiliteit of anderszins bijdragen aan onrust in de regio. 

Als een Amerikaanse rechtspersoon die onder de regelgeving van de OFAC valt, 
moet NEP deze sancties naleven bij het aangaan van transacties met entiteiten of 
personen uit deze landen. 

4.1.9. Handelen met speciaal aangewezen onderdanen en andere beperkte 
personen.  Zoals eerder opgemerkt, met betrekking tot alle sanctieprogramma's 
van OFAC, kunnen bepaalde personen en entiteiten die een gesanctioneerd land 
of haar gedrag faciliteren of ondersteunen, worden geïdentificeerd als een 
Specially Designated National of SDN.  Als een Amerikaanse rechtspersoon is het 
NEP in brede zin verboden om transacties aan te gaan met SDN's of met entiteiten 
die voor 50% of meer direct of indirect eigendom zijn van een of meer SDN{'s}.   

De Verenigde Staten handhaven extra beperkte partijlijsten die van invloed 
kunnen zijn op de wereldwijde activiteiten van NEP.  In het bijzonder handhaaft 
BIS verschillende lijsten onder het EAR die de uitvoer en wederuitvoer van 
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goederen, software en technologie van Amerikaanse oorsprong door 
Amerikaanse en niet-Amerikaanse personen beperken, inclusief de Denied 
Persons List (lijst met personen waarvoor exportrechten zijn geweigerd) en de 
Entity List (een lijst van personen die een proliferatie- of afleidingsrisico vormen).   

Een lijst met SDN’s voegt personen toe die zijn aangewezen in het kader van 
andere Amerikaanse overheidslijsten en wordt bijgehouden op een te doorzoeken 
Geconsolideerde screeningslijst door de website van het Amerikaanse ministerie 
van Handel op:  http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp.  Om te waken tegen 
het uitvoeren van een transactie met SDN's en andere beperkte partijen, moeten 
alle nieuwe tegenpartijen bij een voorgestelde transactie worden getoetst aan de 
Geconsolideerde screeningslijst. 

4.1.10. Facilitering.  De sanctieregelgeving van OFAC verbiedt 'facilitering’ of 
goedkeuring van een verboden transactie.  Facilitering omvat enige actie door een 
persoon om een transactie mogelijk te maken die zou worden verboden als deze 
door een Amerikaanse persoon zou worden doorgevoerd.  Voorbeelden van 
facilitering kunnen zijn: 

 Elke activiteit door een Amerikaanse persoon die handelsactiviteiten 
met een gesanctioneerd land door een persoon bijstaat of ondersteunt 
(ongeacht of deze een Amerikaanse of niet-Amerikaanse persoon is). 

 Het doorverwijzen van een kans in de goederen of services van een 
gesanctioneerd land naar een derde persoon als de Amerikaanse 
persoon de kans niet direct zou kunnen opvolgen. 

 Bedrijfsprocedures of die van een dochteronderneming wijzigen om 
een buitenlandse persoon die onder de controle van een Amerikaanse 
persoon staat, in staat te stellen deel te nemen aan een transactie 
waartoe een Amerikaanse persoon zich niet rechtstreeks zou kunnen 
wenden. 

Om te voldoen aan de sancties van OFAC, mag NEP geen gedragingen of 
activiteiten faciliteren waarin het vanwege de sancties verboden of beperkt zou 
zijn om deze rechtstreeks aan te gaan.  Let in het bijzonder op dat eventuele 
vragen met betrekking tot zaken in een land waarvoor uitgebreide sancties 
gelden, zoals hierboven beschreven, niet naar een ander bedrijf kunnen worden 
doorverwezen.  Als dergelijke vragen worden ontvangen, moeten ze worden 
afgewezen. 

4.1.11. Straffen.  Overtreding van de sancties- en exportcontrolewetten kan 
resulteren in strafrechtelijke straffen (voor opzettelijke overtredingen) van 
maximaal 20 jaar gevangenisstraf en/of 1 miljoen dollar boete, per overtreding 
en/of civielrechtelijke boetes tot een bedrag van $ 289.238 of tweemaal het 
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bedrag van de transactie dat de grondslag is van de overtreding, per overtreding.1  
Niet-geldelijke civiele straffen kunnen omvatten: inbeslagneming en verbeuring 
van de items in kwestie; verlies van exportrechten; en verlies van de bevoegdheid 
om contracten te sluiten met de Amerikaanse overheid.   

4.1.12.  Anti-boycotwetten.  De Verenigde Staten handhaaft twee afzonderlijke 
anti-boycotwetten, (i) de anti-boycotbepaling van de EAR, die wordt beheerd door 
BIS, en (ii) de anti-boycotbepaling krachtens sectie 999 van de Internal Revenue 
Code, die wordt beheerd door het Ministerie van Financiën.  Het doel van de 
Amerikaanse anti-boycotwetten is om Amerikaanse personen te stimuleren, en in 
sommige gevallen te verplichten om te weigeren deel te nemen aan of samen te 
werken met buitenlandse boycotten die de Verenigde Staten niet goedkeuren, 
zoals het boycot van Israël door de Arabische Liga.  Terwijl verzoeken om deel te 
nemen aan een buitenlandse boycot het meest waarschijnlijk worden 
aangetroffen in transacties met het Midden-Oosten, kunnen boycotverzoeken 
ook in andere regio's plaatsvinden.   

Boycot-verzoeken kunnen in verschillende contexten voorkomen, zoals 
contracten, verzendingsdocumenten, biedingen en offerteaanvragen, en 
kredietbrieven.  Voorbeelden van boycot-gerelateerde verzoeken omvatten, maar 
zijn niet beperkt tot, afzien van zaken doen met Israël of met bepaalde personen 
op de zwarte lijst, het verstrekken van informatie over zaken doen met Israël of 
personen op de zwarte lijst, en het verstrekken van 'negatieve’ certificaten van 
oorsprong dat goederen of diensten niet van Israëlische of van een persoon op de 
zwarte lijst afkomstig zijn.   De volgende link biedt illustratieve voorbeelden van 
recente boycotverzoeken die aan de Amerikaanse overheid zijn gemeld: 

https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-
examples-of-boycott-requests  

Het ondernemen van actie ter bevordering van een verboden boycot kan 
resulteren in aanzienlijke boetes en verlies van bepaalde belastingvoordelen.  
Daarnaast kan er een vereiste zijn om de ontvangst van het verzoek aan 
overheidsinstanties te melden, zelfs voor boycotverzoeken die worden afgewezen 
of waarvan wordt vastgesteld dat ze toelaatbaar zijn.   

NEP en haar dochterondernemingen moeten waakzaam zijn bij het controleren 
van inkooporders, verkoopvoorwaarden, verkoopcontracten, kredietbrieven en 
andere transactiedocumenten voor taal met betrekking tot een niet-
goedgekeurde buitenlandse boycot, waaronder, in het bijzonder, de boycot van 

 
1  Voor verboden transacties waarbij een Cubaans belang is gemoeid, verschillen de geldboetes enigszins.  
Strafrechtelijke sancties (voor opzettelijke overtredingen) per overtreding kunnen tot 10 jaar gevangenisstraf en/of 
de grootste van ofwel $ 1 miljoen voor organisaties en $ 250.000 voor individuen omvatten, of tweemaal de 
financiële winst of verlies van de overtreding.  Civiele straffen per overtreding kunnen een geldboete van maximaal 
$ 85.236 (en de andere hierboven genoemde niet-geldelijke boetes) omvatten. 
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Israël door de Arabische Liga.  Een dergelijke taal moet onmiddellijk aan de 
General Counsel worden gemeld voor passende beoordeling en actie, zelfs als het 
verzoek wordt afgewezen.  Reageer niet op het verzoek (anders dan om het te 
weigeren) en/of ga niet verder met de onderliggende transactie totdat u een 
nadere kennisgeving ontvangt van de General Counsel. 

4.1.13.  Omdat bedrijfsactiviteiten te maken hebben met de frequente invoer van 
goederen inclusief apparatuur in de Verenigde Staten en in andere landen, 
moeten NEP en haar dochterondernemingen zich aan alle geldende 
douanewetten houden.  Dit omvat het juiste gebruik van douaneformaliteiten, 
zoals carnets en ATA-carnets, die worden gebruikt voor de tijdelijke export en 
import van kwalificerende apparatuur en andere goederen met vrijstelling van 
rechten. 

4.1.14. Niet-Amerikaanse sanctieregelingen. Afhankelijk van de aard van het 
bedrijf of de transactie in kwestie, kan het zijn dat een of meer andere 
sanctieregelingen dan die van de VS zijn aangegaan. De Europese Unie ('EU’) 
handhaaft bijvoorbeeld economische sancties met betrekking tot veel landen en 
gebieden, en deze zijn van toepassing op EU-burgers, op in de EU gevestigde 
entiteiten of op zaken die geheel of gedeeltelijk binnen de EU worden uitgevoerd. 
De EU houdt een lijst bij van aangewezen personen en entiteiten waarmee het in 
feite onwettig is om zaken te doen zonder een vergunning van een EU-lidstaat. 
Soortgelijke lijsten worden bijgehouden door afzonderlijke lidstaten, maar ook 
door landen buiten de EU. Het Personeel moet er daarom voor zorgen dat alle 
activiteiten van NEP worden uitgevoerd in overeenstemming met alle 
toepasselijke sanctieregelingen.   

4.1.15.  NEP heeft een Export Controls and Sanctions Compliance Procedures-
document aangenomen om processen te volgen voor naleving van deze wetten.  
Raadpleeg dit document voor verdere begeleiding. 

4.2. Anti-witwassen 

4.2.1. Het witwassen is het proces waarbij de financiële opbrengsten van criminele 
activiteiten de schijn van legitimiteit krijgen, waardoor hun aard, herkomst, 
locatie, bron of eigendom worden verborgen en criminelen in staat worden 
gesteld de vruchten te plukken van hun misdaden en illegaal verkregen geld.  Anti-
witwaswetten die door de Verenigde Staten en veel andere landen zijn 
aangenomen, hebben over het algemeen betrekking op banken en andere 
financiële instellingen.  Internationale organisaties, waaronder de Financial Action 
Task Force ('FATF’), geven ook Beleid en normen uit die voornamelijk van 
toepassing zijn op overheidsentiteiten of financiële instellingen.   

4.2.2. Wetten inzake de financiering van terrorisme, zoals witwaswetten, kwamen 
na 11 september 2001 op de voorgrond.  Het congres heeft de Amerikaanse 
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PATRIOT-wet aangenomen in een poging om toekomstige terroristische daden te 
voorkomen door de macht van de overheid te vergroten om toegang tot gegevens 
te krijgen en verdachte activiteiten te controleren en te onderzoeken, en door 
private bedrijven te verplichten programma's uit te voeren om 
terrorismefinanciering te detecteren en te voorkomen. 

4.2.3. Daarnaast hebben de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Afrikaanse 
Ontwikkelingsbank en andere internationale multi-gouvernementele en 
gouvernementele organisaties economische en handelssancties aangenomen op 
basis van geopolitieke en nationale veiligheidsdoelen tegen beoogde derde 
landen, terroristen, internationale drugshandelaren en diegenen die zich 
bezighouden met activiteiten die verband houden met de verspreiding van 
massavernietigingswapens.  In de Verenigde Staten worden deze economische 
sanctieprogramma's beheerd en gehandhaafd door OFAC onder Presidentiële 
oorlogstijd en nationale noodbevoegdheden, evenals door specifieke wetgeving 
verleende bevoegdheden, om controles op transacties op te leggen en 
buitenlandse activa onder de jurisdictie van de VS te bevriezen. 

4.2.4. Het Beleid van de NEP is om witwaspraktijken of de financiering van 
terroristische of criminele activiteiten te verbieden en actief na te streven.  NEP is 
toegewijd aan de naleving van het Beleid inzake anti-witwassen in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en eist van zijn werknemers, 
tussenpersonen en partners dat deze zich houden aan hun zakelijke transacties 
met NEP. 

4.2.5. Om ervoor te zorgen dat NEP op geen enkele manier deelneemt aan 
activiteiten met betrekking tot het witwassen van geld of terrorismefinanciering, 
mag geen enkele werknemer van NEP het volgende doen: 

 Een grote contante betaling accepteren (bijvoorbeeld $ 5.000 of 
meer) voor diensten of producten die worden verkocht door NEP.  
Betalingen die voor een groot bedrag worden aangeboden, worden 
geweigerd en het incident wordt gemeld aan de Compliance 
Officer. 

 Een nieuwe wederpartij accepteren (hetzij een klant, een koper, 
een verkoper, een kredietverstrekker, een uitgever van een 
kredietbrief of een verzender) zonder de nodige stappen te 
ondernemen om de identiteit van de wederpartij te verifiëren, en 
wel als volgt: 

o Documentatie opvragen om de identiteit van de wederpartij en 
degenen die zij vertegenwoordigen in de transactie te tonen; 
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o Redelijke inspanningen leveren om de uiteindelijke 
begunstigden van een wederpartij te identificeren; 

o Informatie inwinnen over het doel en de beoogde aard van de 
zakelijke relatie; 

o Screen de nieuwe tegenpartij en alle bekende uiteindelijke 
begunstigden op basis van de Consolidated Screening List van 
de Departments of Commerce, State and Treasury op 
http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp; en 

o Overweeg of de transactie 'rode vlaggen’ oplevert dat de 
wederpartij zich schuldig maakt aan witwaspraktijken of 
terroristische activiteiten, zoals: 

 De weigering of onredelijke terughoudendheid van een 
wederpartij om de juiste identificatie-, informatie- of 
bedrijfsdocumenten te verstrekken;  

 De ongewone bezorgdheid van een wederpartij met 
betrekking tot het nalevingsbeleid en de vereisten van 
NEP; 

 Valse, ongebruikelijke of verdachte informatie of 
bedrijfsdocumenten van de wederpartij; 

 Verdachte veranderingen in normale zakelijke 
patronen; 

 Ongebruikelijke verzoeken voor grote op contant geld 
gebaseerde transacties; 

 Ongebruikelijk complexe zakelijke of 
betalingstransacties die geen waarneembaar zakelijk 
doel weergeven of ongewoon gunstige 
betalingsvoorwaarden bevatten;  

 Meerdere kleine betalingen die tegelijkertijd worden 
gedaan vanuit een aantal verschillende rekeningen 
wanneer een enkele grote betaling redelijker lijkt; 

 Ongebruikelijke overschrijvingen naar of van landen die 
geen verband houden met de transactie;  

 Transacties met locaties die zijn aangemerkt als 
belastingparadijzen of gebieden met bekende 
activiteiten voor het witwassen van geld, met inbegrip 
van alle gebieden voor financiële criminaliteit met hoge 
intensiteit;2  

 
2  Zie www.fincen.gov/hifca voor een lijst met dergelijke locaties. 



Beleid inzake sancties en anti-witwassen van NEP (1 december 2020) 

NEP Group, Inc. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de wet, dit 
Beleid op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan werknemers te wijzigen of te beëindigen. 

 Te hoge betalingen in combinatie met verzoeken om 
teruggave via contanten, cheques, overschrijvingen of 
overdraagbare geldinstrumenten; 

 Transacties met kredietinstrumenten uitgegeven door 
banken in landen op de lijst Non Cooperative Countries 
en Territories van de Financial Action Task Force;  

 Verzoek om geld over te maken naar onbekende derden 
of nieuwe accounts waarvoor de gebruikelijke 
informatie niet wordt verstrekt; 

 Neutralisering van transacties die alleen de schijn 
wekken geld te verplaatsen of valuta om te zetten; 

 Structurering van transacties om archiveringsplicht of 
rapportageverplichtingen te omzeilen; 

 Transacties waarbij kleine of obscure entiteiten 
betrokken zijn die weinig of geen goederen of diensten 
lijken aan te bieden, maar toch in staat zijn om facturen 
zonder uitgifte te betalen; 

 Transacties met personen, groepen of landen die 
geassocieerd zijn met terroristische activiteiten. 

Afhankelijk van de wederpartij en de voorgestelde betaalmethode, kan het nodig 
zijn om verschillende inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de 
wederpartij niet is betrokken bij of verdacht wordt van het witwassen van geld. 

 

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 wetten of dit Beleid overtreedt, verwachten dat hun 
dienstverband om deze reden wordt beëindigd.  Vertegenwoordigers van NEP kunnen op 
vergelijkbare wijze verwachten dat hun contracten om deze reden worden beëindigd als ze de 
toepasselijke wetten of dit Beleid schenden.  NEP zal actief proberen om eventuele verliezen die 
het lijdt als gevolg van een overtreding van de toepasselijke wetten 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 handhaaft deze om 
opleiding en training over anti-corruptie, sancties en anti-witwassen te bieden aan Personeel en 
bepaalde Vertegenwoordigers die door de Chief Legal Officer of Senior VP van Human Resources 
naar eigen goeddunken zijn geselecteerd, inclusief jaarlijkse training en certificering van de 
werknemer (waarvan hier een voorbeeld is bijgevoegd als "Bijlage A"), en een programma om 
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actief toezicht te houden op de naleving van dit Beleid door NEP, haar Personeel en 
Vertegenwoordigers.   

 

7.0 Nadere informatie 
Dit Beleid bevat een samenvatting van belangrijke wetten en kwesties inzake sancties en 
witwassen, 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 Senior VP van Human Resources van NEP.  
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8.0 Goedkeuring 
 

  Goedkeuring voor het starten van dit Beleid is gegeven door: 

 

____________________________________________________ _______________________ 
Chief Executive Officer Datum 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Chief Legal Officer en Group Compliance Director Datum 
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