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Anti-omkoop- en anti-corruptiebeleid (ABC, Anti-Bribery & Corruption Policy) 

 

 

 

Geachte zakenpartner, 

 

Wij opereren op een mondiale markt waarbij zaken- en bedrijfsethiek een steeds belangrijkere rol 

speelt. Om deze reden willen we aan ons beleid blijven vasthouden dat onze medewerkers ertoe 

verplicht om zich aan de hoogste ethische normen te houden met betrekking tot de manier waarop ze 

zich gedragen bij de omgang met onze klanten en leveranciers. 

 

De tijden waarin omkoping een acceptabel onderdeel van zaken doen was, zijn duidelijk voorbij en 

intussen is er strenge anti-corruptiewetgeving die ervoor zorgt dat bedrijven die zich niet hieraan 

houden, zullen worden geconfronteerd met ernstige gevolgen voor hun financiën, hun reputatie en 

voortbestaan. 

 

We zijn ons er terdege van bewust dat we opereren in moeilijke markten en landen waar andere 

normen en waarden ten aanzien van corruptie heersen. Dit mag echter nooit een excuus zijn. 

Vesuvius hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie. We zetten ons 

ervoor in om iedere eventuele vorm van omkoping van onze organisatie in verband met transacties 

met onze zakenpartners te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. 

 

Aangezien Vesuvius een internationaal bedrijf is, geldt ons beleid inzake het voorkomen van 

omkoping en corruptie voor al onze vestigingen over de hele wereld. Hoewel de manier waarop in 

andere rechtsgebieden met omkoping en corruptie wordt omgegaan kan variëren, hebben wij besloten 

om ons aan de hoogste normen te houden. Deze normen zijn vastgelegd in het document Anti-

omkoop- en anti-corruptiebeleid (ABC, Anti-Bribery & Corruption Policy) waarvan u een exemplaar als 

bijlage bij dit schrijven aantreft. 

 

Aangezien u een gewaardeerde zakenpartner bent, wil ik u vriendelijk verzoeken om dit document 

aandachtig te lezen. Eventuele vragen of opmerkingen uwerzijds zullen we uiteraard graag met u 

bespreken. Wij willen ervoor zorgen dat de zakenrelatie tussen onze twee ondernemingen aan de 

eisen van ons Anti-omkoop- en anti-corruptiebeleid voldoet en we willen u bij deze om uw hulp en 

medewerking bij deze belangrijke kwestie vragen. 

 

 

Hoogachtend 

 
François WANECQ 

CEO Vesuvius Group 


