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1. Introductie 

Anheuser-Busch InBev voert een zerotolerance-beleid met betrekking tot 
omkoping en corrupt gedrag in welke vorm dan ook. Smeergeld, steekpenningen 
en andere ongepaste provisies ten gunste van overheidsfunctionarissen, klanten, 
leveranciers en alle andere partijen zijn ten strengste verboden. Dit verbod omvat 
“faciliterende” betalingen (d.w.z. kleine bedragen die worden betaald om ervoor 
te zorgen dat een overheidsfunctionaris zijn officiële taken uitvoert).   

Dit beleid is van toepassing op alle partijen die goederen of diensten leveren aan 
Anheuser-Busch InBev, inclusief derden van wie u gebruik zou kunnen maken in 
verband met uw werk voor ons (gezamenlijk hierna te noemen “leveranciers”).  

2. Omkoping voorkomen 

 Door zich akkoord te verklaren voor Anheuser-Busch InBev te werken, komen 
leveranciers overeen dat hun directeuren, functionarissen, medewerkers en derden 
geen steekpenningen of smeergeld geven of aannemen, in welke vorm dan ook.  
 
Leveranciers:  
 

 Moeten zich houden aan de wetten betreffende de bestrijding van corruptie in 
alle rechtsgebieden waarin zij opereren  

 Mogen de betaling van geldsommen, het verlenen van voordelen of het 
schenken van objecten van waarde aan een derde om daarmee een 
ongepast voordeel te verkrijgen voor Anheuser-Busch InBev of de leverancier 
niet aanbieden, beloven of daarvoor toestemming geven  

 Mogen geen geldbedragen, voordelen, objecten van waarde van een 
medewerker, directeur, functionaris van Anheuser-Busch InBev of een derde 
vragen, aannemen of toestemmen in het aannemen daarvan in ruil voor een 
ongepast voordeel voor Anheuser-Busch InBev of een van haar 
medewerkers, directeuren, functionarissen of derden  

 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 een overheidsfunctionaris of andere derde voor een 
ongepast doel 

 Mogen niets doen om iemand anders aan te zetten tot of te helpen bij de 
schending van deze regels of die persoon toestaan dat te doen 

3. Accurate boekhouding 

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

4. Derden 

 Leveranciers moeten een op risico gebaseerd “due diligence” onderzoek 
uitvoeren naar de integriteit van personen of entiteiten met wie zij in zee gaan en in 
contact kunnen treden met overheidsfunctionarissen in verband met hun werk voor 



 

 

 

Anheuser-Busch InBev. Leveranciers moeten ook van dergelijke derden eisen dat zij 
zich aan de principes in dit beleid houden. 

5. Transparantie en openbaarmaking 

Leveranciers moeten Anheuser-Busch InBev ogenblikkelijk op de hoogte stellen 
van de details van beschuldigingen, 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 werk voor 
Anheuser-Busch 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.  

Leveranciers moeten ook onmiddellijk Anheuser-Busch InBev op de hoogte 
stellen indien een van haar eigenaren, partners, functionarissen, directeuren, 
medewerkers of agenten een functionaris of medewerker van een overheid, 
overheidsorganisatie, politieke partij of openbare internationale organisatie is of wordt. 

Anheuser-Busch InBev kan de relatie met de leverancier beëindigen of 
beperken indien het bedrijf eenzijdig gevallen van corruptie vaststelt of 
betrekkingen met overheden die niet volledig en op doorzichtige wijze aan ons 
bekend zijn gemaakt. Anheuser-Busch InBev behoudt zich het recht voor 
betalingen die een schending behelzen van toepasselijke wetgeving inzake de 
bestrijding van corruptie in te houden. 

 Indien u van mening bent dat u een probleem hebt vastgesteld dat gerapporteerd 
moet worden, dan moet u onmiddellijk langs elektronische weg (dit kunt u anoniem 
doen) een vertrouwelijk rapport indienen via http://talkopenly.ab-inbev.com. 

6. Samenwerking bij onderzoeken 

 De leverancier moet volledige samenwerking verlenen aan Anheuser-Busch 
InBev in verband met enig onderzoek naar omkoping en corruptie met betrekking tot het 
werk van de leverancier voor Anheuser-Busch InBev, inclusief de aanstelling van een 
vertegenwoordiger met voldoende anciënniteit, bevoegdheden en gezag om aan 
verzoeken gevolg te geven.  

7. Training 

Leveranciers moeten adequate training aan hun medewerkers en zakenpartners 
aanbieden en hun activiteiten voldoende bewaken om er zeker van te zijn dat deze zich 
aan dit beleid houden. Als u hulp nodig hebt bij dergelijke training, kan Anheuser-Busch 
InBev u daarbij ondersteunen. Leveranciers moeten dit beleid verspreiden onder alle 
medewerkers of zakelijke partners die in hun werk met Anheuser-Busch InBev van 
doen hebben.  

8. Certificaten van overeenstemming 

Anheuser-Busch InBev kan naar eigen goeddunken periodiek van leveranciers 
eisen dat zij certificaten afgeven waaruit blijkt dat de leverancier zich bij voortduring aan 
de bepalingen van dit beleid houdt.  



 

 

 

9. Gevolgen in het geval van schendingen 

 Als u de voorwaarden van dit beleid schendt, kan Anheuser-Busch InBev de 
zakelijke relatie met u beëindigen of beperken. Anheuser-Busch InBev kan ook 
eventuele onwettige activiteiten melden bij wetshandhavingsinstanties. 

 

 


