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1. Introductie 

1.1 Anheuser-Busch InBev NA/SV hanteert samen met directe en indirecte 
dochterondernemingen (gezamenlijk 'AB InBev') een zerotolerancebeleid ten aanzien 
van alle gevallen van omkoping en corrupt gedrag. Smeergeld, steekpenningen en 
andere ongepaste provisies ten gunste van overheidsfunctionarissen, klanten, 
leveranciers of alle andere partijen zijn ten strengste verboden. Dit verbod omvat 
'faciliterende' betalingen (kleine bedragen die worden betaald aan een 
overheidsfunctionaris die routinematige, niet-discretionaire taken uitvoert). 

1.2 Dit beleid inzake corruptiebestrijding voor leveranciers ('Beleid') is van toepassing op 
alle partijen die goederen of diensten leveren aan AB InBev, inclusief externe 
leveranciers waarvan leveranciers gebruik zouden kunnen maken in verband met hun 
leveringen aan AB InBev (gezamenlijk hierna te noemen 'Leveranciers'). 

2. Omkoping voorkomen 

2.1 In samenhang met de goederen of diensten die aan AB InBev worden geleverd 
conform enige overeenkomst, dienen Leveranciers ermee in te stemmen dat hun 
directeuren, functionarissen, medewerkers, partners, vertegenwoordigers en derden 
die ze gebruiken, geen smeergeld of steekpenningen in enige vorm mogen aanbieden, 
beloven, goedkeuren, geven, verzoeken of accepteren. 

2.2 Voor Leveranciers en hun directeuren, functionarissen, medewerkers en 
vertegenwoordigers geldt het volgende: 

2.2.1 Ze moeten alle toepasselijke wetgeving inzake de bestrijding van corruptie naleven; 

2.2.2 Ze mogen niet direct of indirect de betaling van geldbedragen, voordelen of andere 
objecten van waarde aanbieden, beloven of goedkeuren aan personen (waaronder 
overheidsfunctionarissen, medewerkers of vertegenwoordigers van AB InBev, of 
andere derden) om een ongepast voordeel te verkrijgen;  

2.2.3 Ze mogen geen geldbedragen, voordelen, objecten van waarde van een 
medewerker, directeur, functionaris van AB InBev of een derde vragen, aannemen 
of toestemmen in het aannemen daarvan in ruil voor een ongepast voordeel;  

2.2.4 Ze mogen een derde niet betalen of deze iets van waarde geven als er reden is te 
vermoeden dat (een deel van) de betaling of het object van waarde kan worden 
aangeboden aan iemand voor een ongepast doel; en 

2.2.5 Ze mogen niets doen om iemand anders aan te zetten tot of te helpen bij de 
schending van deze verboden of die persoon toestaan dat te doen.  

3. Accurate boekhouding 

3.1 Leveranciers dienen een accurate boekhouding bij te houden, inclusief de 
ondersteunende documentatie met betrekking tot hun zakelijke relatie met AB InBev. 
Leveranciers moeten accurate, gedetailleerde en gespecificeerde facturen gebruiken, 
met betalingsbewijzen en andere adequate ondersteunende documentatie voor 
vergoedingen of voorschotten namens AB InBev. 

4. Derden 

4.1 Leveranciers moeten een op risico gebaseerd 'due-diligenceonderzoek' uitvoeren naar 
de integriteit van personen of entiteiten met wie zij in zee gaan en die in contact kunnen 
treden met overheidsfunctionarissen in verband met hun werk voor AB InBev. Dit 
gedegen onderzoek dient te worden uitgevoerd elke keer dat een derde wordt gebruikt. 
De administratie rondom deze duediligence dient ten minste vijf jaar te worden 
bewaard na een dergelijk project. Op aanvraag kan een sjabloon worden verstrekt van 
een due-diligencevragenlijst. Leveranciers moeten ook van dergelijke derden eisen 



 

 

dat zij zich aan de principes in dit Beleid houden. 

5. Transparantie en openbaarmaking 

5.1 Onderworpen aan toepasselijke wetgeving moeten leveranciers AB InBev 
onmiddellijk op de hoogte stellen van de details van beschuldigingen (waaronder 
meldingen door klokkenluiders), rapporten, of bewijzen van omkoping of corruptie 
(inclusief eisen voor ongepaste betalingen, ongeacht of er vervolgens in verband 
daarmee betalingen hebben plaatsgevonden) die te maken hebben met hun 
leveringen aan AB InBev.  Dit omvat de details van iedere kennisgeving, dagvaarding, 
juridische eis, dwangmaatregel of handhavingsmaatregel, gerechtelijke procedure, 
ieder onderzoek of andere mededelingen van een overheidsinstelling betreffende 
omkoping of corruptie. 

5.2 Leveranciers moeten ook onmiddellijk AB InBev op de hoogte stellen indien een van 
hun eigenaren, partners, functionarissen, directeuren, medewerkers, partners of 
agenten een functionaris, medewerker, vertegenwoordiger, afdeling of onderdeel van 
de overheid (waaronder staatsbedrijven), politieke partij of openbare internationale 
organisatie is of wordt. 

5.3 Als Leveranciers menen dat ze mogelijk in aanraking zijn gekomen met een probleem 
met omkoping of corruptie, of een andere kwestie waarbij openbaarmaking een 
vereiste is, dan dienen ze meteen hiervan elektronisch vertrouwelijk melding te maken 
via de hulplijn voor naleving. 

5.4 AB InBev kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd Leveranciers verplichten 
certificeringen uit te voeren en te verzenden om de doorlopende naleving te 
bevestigen door de Leveranciers van toepasselijke wetgeving inzake de bestrijding 
van corruptie, de bepalingen van dit beleid en andere contractuele voorwaarden ten 
aanzien van de bestrijding van corruptie. 

6. Samenwerking  

6.1 Leveranciers moeten volledig op eigen kosten met AB InBev samenwerken aan alle 
interne of door de overheid geleide onderzoeken, of hun naleving evalueren van dit 
beleid of van eventuele problemen met omkoping of corruptie, ten aanzien tot hun 
levering aan AB InBev, waaronder door een vertegenwoordiger aan te wijzen met 
toereikende senioriteit en autoriteit om te reageren op verzoeken. 

7. Training 

7.1 Leveranciers moeten adequate training aan hun functionarissen, directeuren, 
medewerkers en zakenpartners aanbieden en hun activiteiten voldoende bewaken om 
er zeker van te zijn dat ze zich aan dit Beleid houden. Als Leveranciers hulp nodig 
hebben bij dergelijke training, kan AB InBev ze daarbij ondersteunen. Leveranciers 
moeten dit beleid verspreiden onder alle functionarissen, directeuren, medewerkers of 
zakelijke partners die in hun werk met AB InBev van doen hebben. 

8. Gevolgen in het geval van schendingen 

8.1 Als AB InBev redelijkerwijs vermoedt dat een Leverancier de voorwaarden van dit 
beleid heeft geschonden, bijvoorbeeld door omkopings- of corruptieproblemen niet op 
transparante wijze openbaar te maken, kan AB InBev de zakelijke relatie met de 
Leverancier beëindigen of beperken, ongeacht andere overeenkomsten. AB InBev kan 
de zakelijke relatie met de Leverancier beperken door de uitvoering van betalingen of 
terugbetalingen op te schorten.  

8.2 Collega's die dit beleid hebben geschonden, kunnen worden onderworpen aan 
passende strafmaatregelen. Voorbeelden zijn onder meer een schriftelijke of 
mondelinge berisping, een schorsing, een nieuwe toewijzing, demotie of een 
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beëindiging van het dienstverband. 
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