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Beleidsverklaring en toepassing 
 

  

 

In 2018 heeft Bridgestone de Gedragscode ontwikkeld en gelanceerd. 

Geïnspireerd door de Missie en Onze Manier van Dienen van 

Bridgestone, biedt Gedragscode van Bridgestone praktische 

richtlijnen voor het omgaan met veel van de ethische problemen 

waarmee u als Bridgestone-medewerker te maken kunt krijgen. 

 
 

 

HET DOEL VAN DIT BELEID 

 
Het Wereldwijde Anti-omkopingsbeleid van Bridgestone bevestigt 

het standpunt van Bridgestone over omkoping en corruptie zoals 

beschreven in de Gedragscode. Dit beleid biedt ook praktische 

begeleiding en beschrijft de vereisten van Bridgestone met betrekking 

tot het voorkomen van omkoping en het aanpakken van 

omkopingsrisico's. 

 
Als wereldwijd bedrijf moet Bridgestone voldoen aan alle 

toepasselijke anti-omkopingswetten. Deze wetten bevatten doorgaans 

het verbod op het omkopen van Overheidsfunctionarissen en andere 

derde partijen, vereisten voor boekhouding en bescheiden, en 

strafrechtelijke en civiele straffen voor schending. 

 

 

 
TOEPASSING VAN DIT BELEID 

 
Dit beleid is van toepassing op de werknemers van alle Bridgestone-

bedrijven over de hele wereld, inclusief joint ventures waarover wij 

zeggenschap hebben, en op derden die namens Bridgestone optreden. 

Waar we deelnemen aan, maar geen zeggenschap hebben over een 

joint venture-relatie, zullen we onze partners aanmoedigen om 

soortgelijke vereisten voor de joint venture aan te nemen en de 

principes van dit beleid na te leven in hun eigen activiteiten. 

Bridgestone-bedrijven hebben mogelijks lokale beleidsregels die 

overlappen met dit beleid. Als een lokale beleidsregel minder 

beperkingen oplegt dan dit beleid, is dit beleid van toepassing. Dit 

beleid kan natuurlijk niet elke situatie dekken. Het is geen 

vervanging voor eigen beoordelingsvermogen en gezond verstand. 

U wordt aangemoedigd om contact op te nemen met een lid van de 

juridische afdeling als u twijfelt over de wettigheid of ethiek van 

een actie of als u simpelweg de juridische risico's wilt begrijpen. 

 
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN ALS WERKNEMERS 

 
Als Bridgestone-medewerkers moeten we allemaal: 

• Integriteit laten zien bij alles wat we doen. 

• Uzelf vertrouwd maken met en de Gedragscode, dit Beleid en 

ander bedrijfsbeleid dat van toepassing kan zijn op onze locaties 

en deze volgen, om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetten 

tegen omkoping worden nageleefd en om het vermogen en de 

reputatie van Bridgestone te beschermen 

• Contact opnemen met de BridgeLine of met een persoon spreken 

die wordt vermeld in "Waar u terecht kunt voor hulp" in de 

Gedragsregels met betrekking tot mogelijke schendingen van de 

Code of het beleid of andere ethische bezwaren. 

 
ONZE OMGANG MET LEVERANCIERS 

 
De regels en verwachtingen die in dit beleid worden uiteengezet, 

dienen ook als een reeks verwachtingen voor onze leveranciers. 

Bovendien heeft Bridgestone een specifiek inkoopbeleid, waaronder 

het Wereldwijd Beleid voor Duurzame Inkoop, dat eisen stelt aan de 

werking van leveranciers. Onthoud dat de reputatie en het gedrag van 

onze leveranciers rechtstreeks van invloed kunnen zijn op 

Bridgestone. Doe alleen zaken met bedrijven die de wet naleven en 

onze toewijding aan ethisch standaarden begrijpen en er voortdurend 

naar handelen. 

GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING  

 
Overtredingen van anti-omkopingswetten kunnen ernstige gevolgen 

hebben voor Bridgestone en de betrokken personen, waaronder 

strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties en zelfs gevangenisstraf. 

Bridgestone zet zich in voor naleving van dit beleid en neemt 

schendingen ervan zeer ernstig. Als een werknemer zich niet aan dit 

beleid houdt, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bovendien zal de zakelijke 

relatie met tussenpersonen die niet aan dit beleid voldoen, worden 

beëindigd. 

 

  

 
Dit Beleid is een levend document en Bridgestone kan het waar nodig 

van tijd tot tijd wijzigen 

 

Bridgestone Wereldwijd Anti-Omkoop Beleid   

BELEIDSVERKLARING 

Bridgestone verbiedt ten strengste alle vormen van omkoping. 

In geen geval mag een werknemer van Bridgestone of een 

derde partij die namens Bridgestone handelt, iets van waarde 

aanbieden, ontvangen of aannemen aan of van wie dan ook, 

hierin begrepen enige overheidsfunctionaris, om een bestelling 

te bekomen of te behouden of voor enig ander ongepast 

voordeel. 

De term "werknemers" omvat ook bestuurders en 

functionarissen van Bridgestone-bedrijven. 

 

“Tussenpersoon” omvat elke agent, consultant, distributeur, 

lobbyist, transport- of logistieke dienstverlener, douane-

expediteur, makelaar en joint venture-partner of een andere 

derde vertegenwoordiger die optreedt namens Bridgestone of 

die samenwerkt met Bridgestone.  

 

Termen die we gebruiken 
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Termen die we gebruiken 

 
 

 

 

 

 

 

Wat is omkoping? 

 

Omkoping is een vorm van corruptie die het vertrouwen van het 

publiek en onze klanten schendt, de economische en sociale 

ontwikkeling bedreigt en in strijd is met de waarden en cultuur van 

Bridgestone. Hoewel u nooit steekpenningen of enige andere vorm 

van omkoping van wie dan ook mag aanbieden of ontvangen, moet 

u in veel landen bijzonder waakzaam zijn om geen enkele vorm van 

omkoping met Overheidsfunctionarissen aan te gaan. 

Onthoud dat het uw verantwoordelijkheid is om te begrijpen of degene 

met wie u te maken hebt een Overheidsfunctionaris is. Als u twijfelt, 

dient u de Juridische afdeling te raadplegen. 

 

  

 

 

 
”Omkoping” is het geven of aanbieden van iets van waarde, direct 

of indirect, aan een persoon, om de ontvanger ertoe te brengen zijn 

positie te misbruiken of om een ongepast voordeel te verkrijgen of 

te behouden. 

 
”Iets van waarde” wordt breed gedefinieerd. Het kan praktisch elk 

voordeel omvatten, zoals geld of geldequivalenten (bijv. 

cadeaubonnen), geschenken, commissies, maaltijden en 

amusement, reiskosten, gebruik van vakantiehuizen, gunsten zoals 

opleidings- of tewerkstellingsmogelijkheden voor vrienden en 

familieleden, schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen, 

kortingen, leningen, politieke bijdragen, de gunstige uitkomst van 

een overheidsmaatregel en een besluit om een bestelling te plaatsen 

of een handelsrelatie voort te zetten.  

 
De definitie van "Overheidsfunctionaris" is zeer ruim. Het 

omvat een overheidsmedewerker (inclusief werknemers van 

regelgevende, rechterlijke en administratieve instanties, 

afdelingen en andere overheidsinstanties zoals sommige 

universiteiten), een kandidaat of werknemer van een politieke 

partij, een werknemer van een staatsbedrijf of gecontroleerd 

bedrijf, een werknemer van een internationale publiekrechtelijke 

organisatie (bijv. de Verenigde Naties, Wereldbank of 

Wereldhandelsorganisatie), elk lid van een koninklijke familie 

en iedereen die in een officiële hoedanigheid optreedt namens 

een nationale, provinciale of lokale overheidsinstantie. 
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Algemene vereisten voor 

cadeaus, maaltijden en 

amusement  

 

Algemene vereisten 
voor reizen 

 
   

 

De uitwisseling van geschenken en het verstrekken, organiseren of 

bekostigen van maaltijden, entertainment en reizen met klanten, 

leveranciers en andere zakenpartners kan een belangrijk onderdeel 

zijn van het opbouwen van goodwill en het ontwikkelen van 

relaties. In veel landen kan het ook een geaccepteerde en geschikte 

zakelijke gewoonte zijn. Deze praktijk kan echter soms 

nalevingsrisico’s met zich meebrengen en, indien ongepast 

uitgevoerd, in strijd zijn met de toepasselijke wetten en het 

bedrijfsbeleid. 

 
Bij Bridgestone kunnen we niet toestaan dat de uitwisseling van 

geschenken, maaltijden, entertainment of reizen onze 

onafhankelijke zakelijke beoordeling of de onafhankelijke 

zakelijke beoordeling van de ontvanger op ongepaste wijze 

beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. Als u deelneemt aan een van 

deze activiteiten, moet u zich ervan bewust zijn dat het bedrijf 

vereisten en procedures heeft die moeten worden gevolgd. 

 
Als u ooit twijfelt over de geschiktheid van deze activiteiten of u zich 

afvraagt of ze in overeenstemming zijn met het bedrijfsbeleid of de 

toepasselijke wetgeving, dient u de Juridischeafdeling te raadplegen. 

 BELANGRIJKSTE VEREISTEN  

 

Vanwege de speciale risico's die verbonden zijn aan het omgaan met 

Overheidsfunctionarissen, moet u de schriftelijke toestemming van de 

Juridische afdeling verkrijgen voordat u een Overheidsfunctionaris 

een geschenk, maaltijd, entertainment of iets anders van waarde 

aanbiedt of geeft. 

 
Onthoud dat andere bedrijven ook een beleid hebben op het gebied van 

geschenken, maaltijden en amusement. Houd rekening met dit beleid en 

vraag voordat u dergelijke geschenken en entertainment aanbiedt of dit 

het bedrijfsbeleid van een ontvanger zou schenden. 

Onder bepaalde omstandigheden kan het voor Bridgestone acceptabel 

zijn om reizen en verblijfsaccommodatie aan klanten, leveranciers of 

andere zakenpartners te verstrekken. 

 

 BELANGRIJKSTE VEREISTEN  

 

 

 

Bridgestone Wereldwijd Anti-Omkoop Beleid 

 

Wanneer u overweegt een geschenk, maaltijd of entertainment 

aan te bieden, te accepteren of aan te bieden, moet u ervoor 

zorgen dat aan de volgende criteria wordt voldaan: 

• Het is gerelateerd aan een legitiem zakelijk doel; 

• Het komt niet vaak voor en is redelijk qua aantal gelet op de 

omstandigheden; 

• Er wordt niet verwacht dat het wordt gegeven in ruil voor een 

gunst of een onrechtmatig zakelijk voordeel; 

• Het voldoet aan onze Gedragscode, de toepasselijke 

wetgeving en elk ander beleid of andere procedures op uw 

locatie; 

• Het zou Bridgestone of de ontvanger niet in verlegenheid 

brengen als details openbaar worden gemaakt; en 

• Het wordt correct gerapporteerd en gedocumenteerd in de 

boekhouding en de archieven van het bedrijf. 

 

Als u overweegt om reisgerelateerde kosten voor een klant, 

leverancier of zakenpartner aan te bieden of te betalen, moet u 

ervoor zorgen dat aan de volgende criteria wordt voldaan: 

• Het is gerelateerd aan een legitiem zakelijk doel, zoals de 

promotie, demonstratie of uitleg van Bridgestone's producten of 

diensten, rondleidingen door onze bedrijfslocaties of de 

uitvoering van een contract; 

• Het komt niet vaak voor en is redelijk qua aantal gelet op de 

omstandigheden; 

• Het wordt niet gegeven in ruil voor een gunst of een 

onrechtmatig zakelijk voordeel; 

• Het voldoet aan onze Gedragscode, de toepasselijke wetgeving 

en elk lokaal beleid of procedure; 

• Het zou Bridgestone of de ontvanger niet in verlegenheid 

brengen als details openbaar worden gemaakt;  

• Aanwezigheid bij zakelijke activiteiten (bijv. promotie-

evenementen, productdemonstraties en rondleidingen in de 

vestigingen) is verplicht; 

• Er wordt geen dagvergoeding gegeven; 

• Er worden geen uitstapjes aangeboden die niet-zakelijke 

gerelateerde uitstapjes aangeboden; en 

• Het wordt correct gerapporteerd en gedocumenteerd in de 

boekhouding en archieven van het bedrijf. 
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Cadeaus, maaltijden, 

amusement en reizen  
 

8 9 



 
Bridgestone neemt een risicogebaseerde benadering voor 

het uitvoeren van due diligence tegen omkoping. Hoewel 

 
 

 

 

 

 

 

Omgang met derde partijen 

 

Bridgestone kan niet alleen verantwoordelijk worden gehouden 

voor omkoping die door werknemers worden aangeboden, betaald 

of ontvangen, maar ook wanneer tussenpersonen dit doen. Wees 

zeer voorzichtig bij het aannemen en werken met tussenpersonen. 

Net als werknemers van Bridgestone is het tussenpersonen verboden 

om iets van waarde aan te bieden, te verstrekken, te ontvangen of te 

accepteren aan of van iemand, inclusief een Overheidsfunctionaris, 

om een bestelling te verkrijgen of een zakenrelatie in stand te 

houden of voor enig ander ongepast voordeel. 

 
Om omkoping te helpen voorkomen, moet u altijd op de hoogte zijn van 

de activiteiten die tussenpersonen namens Bridgestone uitvoeren en alert 

blijven op waarschuwingssignalen die op mogelijk wangedrag kunnen 

duiden. Om het risico van omkopeing door een tussenpersoon te 

verminderen, moet u zorgvuldig handelen bij het selecteren en evalueren 

van tussenpersonen en moet u van tevoren mogelijke problemen tegen 

omkoping die kunnen voortvloeien uit de voorgestelde relatie 

identificeren. Deze "due diligence (gedegen onderzoek) tegen omkoping" 

is een essentieel onderdeel van ons nalevingsprogramma ter bestrijding 

van omkoping.  

 DUE DILIGENCE  

 

Tijdens het due diligence-proces tegen omkoping en ook tijdens de 

uitvoering van de overeenkomst is het belangrijk om te letten op "rode 

vlaggen" die erop kunnen duiden dat verder onderzoek 

gerechtvaardigd is bij het selecteren van of werken met een 

tussenpersoon. 

 

 VOORBEELDEN VAN “RODE 

VLAGGEN”  

Passende toezeggingen en gerichte contractuele bepalingen moeten 

worden gebruikt om de geïdentificeerde risico's, met inbegrip van 

risico's of andere relevante informatie die in due diligence-

bevindingen is ontdekt, te helpen verminderen, en de contractuele 

bepalingen moeten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te 

zorgen dat de tussenpersoon handelt in overeenstemming met het 

contract. Aanvullende maatregelen en waarborgen, waaronder 

certificeringen en training, kunnen ook worden gebruikt. Uw 

verplichtingen inzake due diligence eindigen niet zodra een 

tussenpersoon is geselecteerd en ingeschakeld. U moet onze 

nalevingsverwachtingen zorgvuldig uitleggen, voortdurend toezicht 

houden op de activiteiten van de tussenpersoon en alert blijven op 

"rode vlaggen" om te zorgen voor voortdurende naleving tijdens de 

opdracht. 

 
Due diligence is ook van cruciaal belang in het kader van nieuwe 

zakelijke inspanningen, zoals overnames en joint ventures. Raadpleeg, 

voordat u dergelijke activiteiten onderneemt, de Juridische afdeling voor 

advies over passende due diligence en waarborgen om 

omkopingsrisico's te beperken. 

 
Voor meer informatie over het due diligence-proces tegen omkoping van 

Bridgestone bezoekt u de compliance-intranetsite voor uw locatie of 

neemt u contact op met de Juridische afdeling. Als u twijfelt over de 

manier waarop dit beleid en ons anti-omkopingsonderzoeksprogramma 

van toepassing zijn op een professionele activiteit of de inzet van een 

bepaalde derde partij, of als u zich zorgen maakt over een toekomstige 

of bestaande tussenpersoon, neem dan contact op met de Juridische 

afdeling voor assistentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgestone Wereldwijd Anti-Omkoop Beleid 

 

Bridgestone neemt een risicogebaseerde benadering voor het 

uitvoeren van due diligence tegen omkoping. Hoewel de 

hoeveelheid tijd en moeite die nodig is om het proces te voltooien, 

afhangt van verschillende factoren, omvat het due diligence-proces 

tegen omkoping doorgaans het volgende: 

• Beoordelen van de zakelijke rechtvaardiging, diensten en 

compensatiestructuur voor het voorgestelde engagement. 

• Verzamelen en evalueren van informatie over de tussenpersoon 

en zijn eigendomsstructuur en beheer, inclusief zakelijke 

achtergrond, reputatie, kwalificaties en financiële informatie; 

• Beoordelen van relaties met Overheidsfunctionarissen; 

• Opvolgen van waarschuwingssignalen of onregelmatigheden; en 

• Verkrijgen van alle vereiste goedkeuringen voorafgaand aan een 

opdracht. 

 

Voorbeelden van "rode vlaggen" zijn onder meer: 

• De tussenpersoon is of heeft nauwe familie- of zakelijke banden 

met een overheidsfunctionaris; 

• De tussenpersoon is aanbevolen door een Overheidsfunctionaris, 

in het bijzonder een met een discretionaire bevoegdheid over het 

bedrijf; 

• De tussenpersoon die door onze zakenpartner wordt aanbevolen, 

heeft geen betekenisvolle expertise of eerdere ervaring op het 

gebied van werk waarvoor hij wordt aanbevolen; 

• De tussenpersoon vraagt om een buitensporige 

vergoeding/commissie of een die contant moet worden betaald; 

• De tussenpersoon vraagt om ongebruikelijke 

betalingsvoorwaarden, zoals een volledige vooruitbetaling, 

betaling op een rekening op naam van een andere partij, betaling 

in een valuta die geen verband houdt met de transactie, of 

betaling in een derde land, vooral als dit een land met weinig 

bancaire transparantie is; 

• De tussenpersoon suggereert dat een bepaald bedrag nodig kan 

zijn om zaken te verkrijgen of "de deal te sluiten"; 

• De tussenpersoon vraagt om terugbetaling van buitengewone, 

slecht gedocumenteerde of last-minute uitgaven; en 

• De due diligence wijst op de aanwezigheid van onverklaarde 

onderaannemers of leveranciers die de tussenpersoon voorstelt 

aan te stellen om te helpen bij de contacten met de overheid. 
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Gebruikte termen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Betalingen faciliteren Politieke Contributies Charitatieve Contributies 

 
  

 

Het verbod op omkoping van Bridgestone is van toepassing op alle 

ongepaste betalingen, inclusief "faciliterende" betalingen. Omdat 

dergelijke betalingen een vorm van corruptie zijn, verbiedt 

Bridgestone het gebruik van faciliterende betalingen, zelfs wanneer 

dergelijke betalingen lokaal gebruikelijk zijn. 

 

 

 

De wetten van veel landen leggen strikte beperkingen op aan en in 

sommige gevallen verbieden ze bijdragen van bedrijven aan politieke 

partijen. Bridgestone verbiedt dat bedrijfsfondsen, -middelen of -

locaties worden aangewend om direct of indirect een politieke partij 

of kandidaat te ondersteunen, tenzij dit vooraf is goedgekeurd door de 

Juridische afdeling en, indien van toepassing, de afdeling 

overheidsrelaties, en op voorwaarde dat dit gebeurt in strikte 

overeenstemming met uw regionale en lokale beleid. 

 

Als onderdeel van onze inzet voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, Onze Manier van Dienen, ondersteunt Bridgestone 

actief goede doelen in de gemeenschappen waarin we over de hele 

wereld actief zijn. 

 
Van tijd tot tijd kan het verstrekken van liefdadigheidsbijdragen 

corruptierisico's voor Bridgestone opleveren. Risico's kunnen op 

verschillende manieren ontstaan, ook als een 

liefdadigheidsorganisatie niet echt bestaat, een front- of shellbedrijf 

is of wordt geassocieerd met een Overheidsfunctionaris. 

Dientengevolge is het belangrijk om zorgvuldig en voorzichtig te 

zijn bij het selecteren van liefdadigheidsorganisaties en om zeker te 

zijn dat bijdragen worden gebruikt voor het beoogde doel en niet 

worden omgeleid naar een ongepaste begunstigde. 

 

 

 

 BELANGRIJKSTE VEREISTEN  

Elke liefdadigheidsbijdrage die wordt aangevraagd door een 

Overheidsfunctionaris, of die wordt aangeboden of gedaan aan een 

met een Overheidsfunctionaris verbonden organisatie of aan een 

overheidsinstantie, moet vooraf worden goedgekeurd door de 

Juridische afdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bridgestone Wereldwijd Anti-Omkoop Beleid 

Gebruikte termen 

Een "faciliterende betaling" is een kleine betaling aan een 

Overheidsfunctionaris om routinematige, niet-discretionaire 

handelingen of diensten zoals het verwerken van visa, 

vergunning- of licentieaanvragen, het verstrekken van 

nutsvoorzieningen of het laden of lossen van vracht te 

bespoedigen of te vergemakkelijken. 

Bridgestone verbiedt faciliterende betalingen. 

 
Als u overweegt een liefdadigheidsbijdrage aan te bieden of te 

geven, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende criteria wordt 

voldaan: 

• Deze wordt niet aangeboden, beloofd of verstrekt om zaken te 

verkrijgen of te behouden of voor enig ander ongepast voordeel; 

• Deze voldoet aan het Bridgestone-beleid, de toepasselijke 

wetgeving en alle lokale beleidslijnen of procedures; 

• Deze wordt niet aangeboden aan een Overheidsfunctionaris en er 

is geen indicatie dat de bijdrage zal dienen voor het persoonlijk 

voordeel van een specifieke Overheidsfunctionaris;  

• Deze wordt correct gerapporteerd en gedocumenteerd in de 

boekhouding en archieven van het bedrijf. 
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Termen Die We Gebruiken 

 
 

 

 

 
 

 

Boekhouding en 

archieven 

Vragen stellen of potentiele 
schendingen rapporteren

 
  

 

Om pogingen te voorkomen om ongepaste betalingen te verbergen 

door middel van onvolledige of valse documentatie, bevatten anti-

omkopingswetten vereisten voor het bijhouden van de boekhouding, 

archieven en passende interne controles. In overeenstemming met 

deze wetten vereist Bridgestone dat haar boekhouding en bescheiden 

een eerlijke en nauwkeurige weergave zijn van de transacties van het 

bedrijf en overdracht van activa. 

 
Alle werknemers van Bridgestone zijn ervoor verantwoordelijk dat ze 

voldoen aan de vereisten inzake boekhouding, archivering en interne 

controle die van toepassing zijn op hun rollen en verantwoordelijkheden. 

Dit omvat het bijhouden van alle due diligence en relevante 

goedkeuringen die vereist zijn onder dit beleid en ervoor zorgen dat alle 

betalingen en uitgaven eerlijk en nauwkeurig worden geregistreerd in de 

boekhouding en archieven van het bedrijf. 

Als u weet of vermoedt dat schendingen van dit beleid zich voordoen 

of op het punt staan te gebeuren, moet u de kwestie onmiddellijk aan 

de Juridische afdeling melden. Als alternatief kunt u de kwestie aan 

de BridgeLine melden. Waar wettelijk toegestaan, kunnen meldingen 

bij BridgeLine anoniem worden gedaan 

 

| De BridgeLine 

Bridgestone verbiedt vergelding wanneer zakelijk gedrag of ethische 

kwesties te goeder trouw worden gemeld. Gebruik de volgende link 

om toegang te krijgen tot de BridgeLine voor uw regio 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

 

 

Audits 

 

Bridgestone voert regelmatig audits uit van relevante Bridgestone-

activiteiten om te waken over de voortdurende naleving van dit beleid 

en de toepasselijke anti-omkopingswetten. U moet meewerken aan 

dergelijke auditactiviteiten en mag deze nooit hinderen of 

beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bridgestone Wereldwijd Anti-Omkoop Beleid 
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Vragen en Antwoorden 
 

 

 

 

Veelgestelde vragen 
 

 
V: Ik begrijp dat "faciliterende betalingen" (kleine betalingen 

aan Overheidsfunctionarissen om routinematige transacties te 

bespoedigen) door het bedrijfsbeleid verboden zijn. Worden 

officieel geautoriseerde vergoedingen, zoals het vergoedingen 

voor het versnellen van de procedure voor het verlengen van 

paspoorten of visumaanvragen, beschouwd als "faciliterende 

betalingen"?  

 
A: Wanneer een betaling aan een overheidsinstantie (niet aan een 

individu) officieel is toegelaten of voorzien (zoals een spoedtarief 

vermeld op een officieel document van de overheidsinstantie om de 

verwerking van paspoortverlengingen of visumaanvragen te 

versnellen) en zulke betaling wordt ondersteund met een officieel 

overheidsontvangstbewijs, wordt dit niet gezien als het "faciliteren 

van betalingen" en zijn daarom over het algemeen toegestaan. Neem 

contact op met de Juridische afdeling als u niet zeker weet of een 

snelle betaling gepast en legaal is. 

 
V: Ik weet dat omkoping verboden is, maar wat als een 

Overheidsfunctionaris (zoals een politieagent of 

immigratieambtenaar) me dreigt vast te houden of schade 

toe te brengen, tenzij ik hem of haar een kleine contante 

betaling geef?  
A: Bridgestone erkent dat, in uiterst zeldzame situaties, de gezondheid 

of veiligheid van een werknemer in gevaar kan komen als hij of zij 

niet aan een dergelijk verzoek voldoet. Als u denkt dat uw gezondheid 

of veiligheid in gevaar is en, naar uw mening, de beste manier om 

uzelf te beschermen is om de betaling uit te voeren, verbiedt het 

bedrijfsbeleid u niet een dergelijke betaling te doen. Dit soort 

betalingen zijn geen steekpenningen. Zodra u een veilige plaats 

bereikt, meldt u de betaling onmiddellijk aan uw manager, de 

Juridischeafdeling en, indien van toepassing, de beveiligingsafdeling. 

De betaling moet ook correct worden gerapporteerd en 

gedocumenteerd in de boekhouding en archieven van het bedrijf. 

 
V: Ik weet dat het tegen de wet is om betalingen te doen 

aan regeringsfunctionarissen, maar iedereen zegt dat dit 

de enige manier is om dingen in dit land gedaan te 

krijgen. Kan ik dit omzeilen door een agent in te huren 

die de ambtenaren een commissie zal betalen? 

 
A: Nee. Het is bij wet verboden steekpenningen te betalen aan 

Overheidsfunctionarissen, ongeacht of de betaling direct of indirect 

via een derde wordt gedaan. De gevolgen van dergelijke betalingen 

kunnen ernstig zijn voor zowel u als het bedrijf. U kunt de wettelijke 

verantwoordelijkheden van u of het bedrijf niet omzeilen door 

agenten in te huren om te doen wat u niet mag doen. Daarom moet bij 

het overwegen van het inhuren van een agent gepaste zorgvuldigheid 

worden betracht om de hoofdredenen voor het inhuren zorgvuldig te 

beoordelen, of de te betalen vergoedingen redelijk zijn voor de 

voorgestelde diensten , en de achtergrond, reputatie en kwalificaties 

van de agent. Raadpleeg de Juridischeafdeling voor meer informatie 

over het due diligence-proces van Bridgestone. 

 
V: Een Overheidsfunctionaris is van plan onze locatie te 

bezoeken om een routine-audit van kwaliteitsmaatregelen 

uit te voeren. Is het toegestaan om de 

Overheidsrfunctionaris tijdens het bezoek van een maaltijd 

te voorzien? 

 
A: Een maaltijd aanbieden aan een Overheidsfunctionaris die een 

bedrijfslocatie bezoekt, is doorgaans toegestaan, zolang deze niet 

vaak voorkomt, de kosten van de maaltijd redelijk zijn en er niet wordt 

voorzien in de verwachting van een tegenprestatie. In 

overeenstemming met onze Gedragscode mogen geen geschenken, 

entertainment of andere waardevolle items worden aangeboden of 

gegeven aan een Overheidsfunctionaris zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Juridische afdeling. U moet er ook 

voor zorgen dat alle andere beleidslijnen en procedures van het 

bedrijf, inclusief die op uw locatie, worden gevolgd. 

 

 

 
V: De klant vraagt om een betaling die op omkoping lijkt, 

maar het is niet duidelijk of de betaling volgens de lokale 

wetgeving verboden is. Kan ik betalen? 

 
A: Voordat u een dergelijke betaling doet, dient u contact op te nemen 

met de Juridische afdeling om te bepalen of deze betaling al dan niet 

gepast is en of dergelijke betalingen mogelijk in strijd zijn met het 

bedrijfsbeleid, lokale wetten of andere wetten die van toepassing zijn 

op het bedrijf. 

 
V: Behandelt ’het anti-omkopingsbeleid van Bridgestone 

alleen omkoping van Overheidsfunctionarissen of 

behandelt het verbod ook omkoping van andere partijen? 

 
A: Het anti-omkopingsbeleid van Bridgestone bepaalt dat alle 

omkoping absoluut verboden is. Dit omvat commerciële omkoping 

waarbij geen Overheidsfunctionarissen zijn betrokken. In geen 

geval mag een werknemer van Bridgestone of een derde partij die 

namens Bridgestone optreedt iets van waarde aanbieden aan een 

derde partij, inclusief gouvernementele en niet-gouvernementele 

klanten, of hun vertegenwoordigers, om zaken te verkrijgen of te 

behouden of voor enig ander commercieel voordeel. Neem contact 

op met de Juridische afdeling als u meer informatie of begeleiding 

nodig heeft. 
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