ANTICORRUPTIEBELEID VOOR
ANIXTER

ZAKENPARTNERS VAN

Commitment van Anixter
Anixter hanteert een ZEROTOLERANCEBELEID ten aanzien
van omkoping en andere vormen van corruptie. We verplichten
onszelf altijd en overal professioneel, eerlijk, integer en in
overeenstemming met alle toepasselijke anti-omkopings- en
anticorruptiewetten te handelen.
Uw verantwoordelijkheden
Anixter verlangt en eist van haar leveranciers, aannemers,
integratoren, wederverkopers, externe partners, consultants,
adviseurs, jointventurepartners, douaneagenten, expediteurs,
verkoopagenten en alle andere partijen met wie Anixter zaken
doet (“zakenpartners” of “u”) dat ze te allen tijde professioneel en
ethisch handelen bij het uitvoeren van hun diensten en het
nakomen van hun contractuele verplichtingen voor Anixter of
namens Anixter voor een klant van Anixter of derden.
Als
zakenpartner vertegenwoordigt u en gaat u akkoord met het
onderstaande:
1. Naleving van wetten. U zult alle toepasselijke antiomkopings- en anticorruptiewetten naleven, met inbegrip van
maar niet beperkt tot de Foreign Corrupt Practices Act
(“wetten”), en u zult niets doen of niets toestaan dat Anixter
aansprakelijk kan maken voor overtreding van deze wetten.
2. Ongepaste betalingen. U zult geen “zaken van waarde”
(zoals hieronder gedefinieerd) beloven, aanbieden, geven,
goedkeuren, vragen, krijgen of ermee instemmen deze te
krijgen, direct of indirect, van of aan een persoon (met
inbegrip van een overheidsfunctionaris of een werknemer
van een handelsonderneming), om het gedrag van deze
persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden om voor Anixter
een zakelijke activiteit te verwerven of te behouden of om
oneigenlijk voordeel te verkrijgen (zoals het binnenhalen van
een contract, een lagere belastingaanslag, verandering van
wetten, de inklaring van goederen, telefoon- en
elektriciteitsaansluiting en noodzakelijke vergunningen).
3. Faciliterende betalingen. U zult geen faciliterende betalingen
namens Anixter doen om routinematige handelingen door
overheidsfunctionarissen te realiseren of te bespoedigen.
4. Etentjes, entertainment en cadeaus aan of van
overheidsfunctionarissen. U zult namens Anixter geen zaken
van waarde beloven, aanbieden, geven, goedkeuren, vragen,
krijgen of ermee instemmen deze te krijgen, aan of van
overheidsfunctionarissen waar ook ter wereld. Alle zaken
van waarde aan derden (bijv. een familielied, belangrijke
andere, vriend, liefdadigheidsinstelling, politieke partij)
bestemd voor een overheidsfunctionaris met wie Anixter een
potentiële of bestaande bedrijfsrelatie heeft, worden gezien
als rechtstreeks gegeven aan de overheidsfunctionaris.
5. Etentjes, entertainment en cadeaus aan of van personen die
geen overheidsfunctionaris zijn.
Bij de uitvoering van
diensten namens Anixter mag u zaken van waarden
uitsluitend beloven, aanbieden, geven, goedkeuren, krijgen
of ermee instemmen deze te krijgen, aan of van een persoon
die geen overheidsfunctionaris is, als:
a. Het geen contant geld of zaken die contant geld
vertegenwoordigen (bijv. cadeaukaarten of voorraden),
betreft;
b. Het niet gevraagd is door de ontvanger of door een
derde namens de ontvanger;
c. Het voldoet aan de toepasselijke wetgeving;
d. Het voldoet aan de regels en het beleid inzake cadeaus
en gastvrijheid van de organisatie van de ontvanger;

e.

Het van tevoren door Anixter schriftelijk is goedgekeurd;
en
f. Het voldoet aan de andere bepalingen van dit beleid.
6. Administratie en boekhouding. U zult een administratie en
boekhouding bijhouden die nauwkeurig en waarheidsgetrouw
de overdracht van bedrijfsmiddelen van Anixter en alle
transacties die u namens Anixter uitvoert, weergeeft.
7. Relatie met overheidsfunctionarissen.
Als u een
overheidsfunctionaris bent, of als een leidinggevende,
directeur,
werknemer
of
uw
zakenpartner
een
overheidsfunctionaris is, moet u deze relatie onmiddellijk
schriftelijk aan Anixter kenbaar maken voordat u zaken met
Anixter gaat doen.
8. Belangenverstrengeling. Als uw familielid of het familielid van
een van uw eigenaren, leidinggevenden, directeuren,
werknemers of agenten een relatie heeft met een huidige
werknemer van Anixter of een agent die namens Anixter
handelt, moet u deze relatie onmiddellijk schriftelijk aan
Anixter kenbaar maken voordat u zaken met Anixter gaat
doen. In dit kader worden onder familielid verstaan vader,
moeder, echtgenoot of echtgenote, zoon, dochter,
schoonmoeder,
schoonvader,
schoondochter
en
schoonzoon.
9. Zorgen. U gaat ermee akkoord Anixter onmiddellijk op de
hoogte te stellen van zorgen die u hebt over immorele of
illegale zakelijke praktijken van een werknemer of
zakenpartner van Anixter. Dit doet u door een e-mail te
sturen naar ethics@anixter.com of door gebruik te maken
van de Business Integrity Line van Anixter. Ga voor meer
informatie naar www.anixter.ethicspoint.com.
Definities
“Zaken van waarde” omvatten elke mogelijke vorm van voordeel,
met inbegrip van maar niet beperkt tot geld, cadeaus,
gastvrijheid, etentjes en entertainment, kaartjes voor
evenementen, uitgaven voor promotiemateriaal, diensten of
persoonlijke gunsten, leningen, aanbieden of beloven van een
(toekomstige)
baan
en
schenkingen
aan
liefdadigheidsinstellingen of politieke partijen.
“Overheidsfunctionaris” is een brede term. Deze term omvat:
1. Een werknemer, leidinggevende, functionaris of adviseur
van:
a. Een overheidsinstelling op nationaal, provinciaal,
regionaal of lokaal niveau;
b. Een overheidsorgaan, overheidsagentschap of een
andere publiekrechtelijke instelling;
c. Een onderneming die staatseigendom is of onder
toezicht van de staat valt;
d. Groepen met een speciale status, zoals de inheemse
stammen en volkeren in de Verenigde Staten; of
e. Een internationale publiekrechtelijke organisatie (bijv. de
Verenigde Naties of de Europese Unie) en haar
agentschappen en andere aan haar gelieerde organen;
of
2. Een politicus op elk bestuursniveau, of deze nu wel of geen
politiek ambt bekleedt, politieke kandidaten, politieke
partijen en iedereen die hiervoor werkt; of
3. Leden van koninklijke of regerende families.
Beëindiging
Het niet naleven van dit beleid kan leiden tot beëindiging van uw
zakelijke relatie met Anixter.
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