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Veelgestelde vragen 
 

1. Wat zijn de Amerikaanse wet op corrupte buitenlandse praktijken (Foreign Corrupt Practices 
Act) en de Britse omkopingswet (UK Bribery Act) en hoe zijn ze van toepassing op Regal? 

A:   De Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") is een wet die in 1977 door het Congres van de 
Verenigde Staten is aangenomen om omkoping te straffen die bedoeld is om de beslissingen van 
buitenlandse functionarissen te beïnvloeden.  Deze wet verbiedt ook het gebruik van boeken en 
documentatie om corrupte betalingen te verbergen.  Op overtredingen staan zowel straf- als 
civielrechtelijke straffen die aan zowel Regal als zijn werknemers kunnen worden opgelegd.   De 
Britse omkopingswet is in 2010 aangenomen en is de Britse tegenhanger van de FCPA,  aangezien 
de Britse omkopingswet omkoping van zowel bedrijven als de overheid betreft en van toepassing is 
op gelieerde ondernemingen van een entiteit die in het VK werkzaam is (zoals Regal). 

2. Zijn de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de enige landen die omkoping en 
corruptie verbieden?   

A: Nee.  In geen enkel land ter wereld is omkoping of corruptie toegestaan en handhaving 
treedt op meerdere plaatsen op.  Bijvoorbeeld: Mexico's federale wet inzake bestrijding van 
corruptie bij publieke aanbestedingen (Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas), die 
op 12 juni 2012 van kracht werd, komt in veel opzichten overeen met de FCPA. Deze wet stelt 
personen en bedrijven verantwoordelijk voor het aanbieden van geld of geschenken om een 
zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden bij het verkrijgen van publieke contracten met de 
Mexicaanse overheid.  Overtreders kunnen zware administratieve sancties opgelegd krijgen, 
waaronder aanzienlijke geldboetes en het verbod om in de toekomst gedurende maximaal tien 
jaar deel te nemen aan federale aanbestedingscontracten.   

3. Waar zijn er risico's op naleving van anti-omkopingswetten en op corruptie aanwezig? 
 

A:  Corrupte praktijken treden in elk land op.  Veel landen schijnen uiterst corrupt te zijn 
gebaseerd op Transparency International’s Corruption Perception Index (de corruptieperceptie-
index van Transparency International) en op wat we in de media horen of zien, maar niet-naleving 
van anti-omkopingswetten en corrupte activiteiten kunnen in elk land optreden, en dat gebeurt dan 
ook. In feite hebben handhavingsmaatregelen bedrijfsactiviteiten beïnvloed in landen waar Regal 
zaken doet zoals Duitsland, Australië, Canada, de Verenigde Staten en China.  Daarom moeten we 
bedacht zijn op corrupte activiteiten en omkoping op alle internationale locaties waar we zaken 
doen, niet alleen de locaties die worden beschouwd als markten of locaties met een hoog risico. 
 

4. Als ik een klein bedrag aan smeergeld aan een buitenlandse functionaris of zakenpersoon 
betaal, kan ik mijn deadline halen en hetzij Regal een aanzienlijk bedrag besparen of geld 
verdienen voor Regal.  Mag ik het smeergeld betalen? 

 
A:  Nee. U bespaart Regal geen geld. In feite kan uw deelname aan een illegale activiteit 
Regal miljoenen dollars en reputatieverlies kosten, en u kunt uw baan verliezen. Het management 
van Regal staat op het standpunt dat als een 'zakelijke kans' een activiteit omvat of vereist die in 
strijd is met de FCPA, de Britse omkopingswet of een andere toepasselijke anticorruptiewet, dat 
een dergelijke 'zakelijke kans' nooit heeft bestaan en daarom niet moet worden nagestreefd. 

 

http://www.transparency.org/research/cpi/overview
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5. Kan ik worden vervolgd door landen waar ik niet woon en geen zaken doe?  

A:   Ja.  Volgens vastgestelde nationale en internationale rechtsbeginselen hebben overheden 
rechtsbevoegdheid over alle rechtspersonen – inclusief vennootschappen – die zaken doen binnen 
hun grenzen, of die maatregelen nemen die een impact hebben op de handel van het land.  Dit 
betekent dat overtredingen van de compliancevereisten van Regal mogelijk kunnen leiden tot 
overtredingen van de Amerikaanse en Britse wet, inclusief mogelijke strafrechtelijke overtredingen.  
Veel overheden hebben uitleveringsverdragen en andere manieren om hun wetten te handhaven 
tegenover personen die niet binnen de fysieke grenzen van de landen zijn, zoals door het gebruik 
van 'watch lists' die bedoeld zijn om personen die binnen hun grenzen reizen, aan te houden. 

6. Als een entiteit een SOE is, met wie moet ik dan voorzichtig zijn bij mijn interacties volgens 
de FCPA? 
 
A:   Als een entiteit wordt geacht een staatsonderneming (State Owned Enterprise, "SOE") te 
zijn, kan elke medewerker van de entiteit, van een administratief medewerker tot de algemeen 
directeur, worden beschouwd als een 'buitenlands functionaris' of publieke functionaris wat betreft 
de FCPA (en andere anticorruptiewetten).  Houd er rekening mee dat ook al worden werknemers 
van SOE's volgens de plaatselijke wet mogelijk niet beschouwd als functionarissen en ook al zien 
ze zichzelf niet als buitenlandse functionarissen, ze toch kunnen worden beschouwd als een 
'functionaris' volgens de FCPA en antiecorruptiewetten.  Als u iets hoort waardoor u vermoedt, of 
als u reden hebt om te geloven dat een persoon met wie u te maken hebt een werknemer van een 
SOE is, neem dan contact op met Ethics & Compliance voor advies.   

 
 

7. Een buitenlands functionaris heeft voorgesteld dat hij Regal wil bezoeken om het bedrijf te 
inspecteren alvorens een vergunning goed te keuren.  Mogen wij voor deze reis betalen? 
 
A:   Dat hangt ervan af.  Volgens de FCPA is het toegestaan om te betalen om een buitenlands 
functionaris een dergelijke bona fide reis te laten maken.  Maar men moet uiterst voorzichtig zijn 
wat betreft hoe de uitgaven worden betaald en hoeveel er wordt betaald.  Als het om dergelijke 
reizen gaat, moet Regal, waar mogelijk, alle betalingen rechtstreeks aan de luchtvaartmaatschappij 
en het hotel doen, beperkingen opleggen wat betreft het bedrag van de uitgaven die betaald mogen 
worden en garantie krijgen dat de buitenlandse overheid op de hoogte is van de reis.  Ook moet de 
hoeveelheid extern entertainment strikt beperkt worden en verband houden met het zakelijk doel 
van de reis.  Alle dergelijke reizen en verzoeken moeten vooraf worden goedgekeurd door Ethics & 
Compliance en mogelijk ook door de vicepresident, juridisch adviseur en secretaris van het bedrijf. 

 
8. Vallen distributeurs onder de procedure voor het (opnieuw) contracteren van zakenpartners 

als we een overeenkomst alleen maar verlengen? 
 

A: Ja.  Distributeurs verkopen producten van Regal aan anderen en vertegenwoordigen ons dus 
naar buiten toe.  Daarom moeten we, als we distributeurs contracteren of relaties met hen 
verlengen, de procedures voor zakenpartners volgen en er zeker van zijn dat we dit proces 
voltooien met Ethics & Compliance. 
 

9. We contracteren technici om bij ontwerpen te helpen.  Moeten we contact opnemen met 
Ethics & Compliance alvorens hen te contracteren? 

 
A: Nee.  In het algemeen zijn technici en andere onafhankelijke contractanten die aan 
ontwerp, conversie of dergelijke zaken werken, eigenlijk interne hulpbronnen die het bedrijf niet 
naar de buitenwereld toe vertegenwoordigen.  Ze moeten gescreend worden zoals vereist door de 

http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption
http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption
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huidige beleidsregels en procedures van Human Resources.  Maar als we deze persoon vragen 
met een klant te werken of te communiceren met een eindgebruiker van een product, valt hij of zij 
onder de procedures voor zakenpartners. 

 
10. En ons reisbureau?  Of onze douane-expediteur? 

 
A.      Als het reisbureau boekingen voor distributeurs, vertegenwoordigers, klanten, 
overheidsfunctionarissen of andere niet-Regal personen regelt, dan zou het inderdaad onder de 
procedures voor zakenpartners vallen die eisen dat Regals Ethics & Compliance erbij betrokken is 
omdat het Regal naar de buitenwereld toe vertegenwoordigt.  Douane-expediteurs hebben 
onvermijdelijk interacties met overheidsinstanties uit naam van het bedrijf en vallen dus altijd onder 
de procedures (evenals de vereisten die gelden voor Global Trade Compliance). 

 
11. Met wie moet ik contact opnemen met vragen of kwesties? 

 
A:   De juridische afdeling is de beste keus voor vragen in verband met anticorruptiewetten en 
onze vereisten van Regal.  Als u iets hoort waardoor u vermoedt dat er smeergeld wordt 
aangeboden of vereist, of als u redenen hebt om te geloven dat iemand met wie u te maken hebt 
op een corrupte of frauduleuze wijze handelt, neem dan contact op met de juridische afdeling 
(legal@regalbeloit.com) of met Ethics & Compliance op het hoofdkantoor 
(integrity@regalbeloit.com) voor verder advies.   
 

Verdere publieke informatiebronnen.  Beschikbare publieke bronnen geven aanvullende informatie over 
anticorruptiewetten en internationale conventies.  De websites van instanties veranderen en documenten 
worden van tijd tot tijd bijgewerkt of verwijderd zodat sommige van de genoemde hulpbronnen mogelijk niet 
beschikbaar zijn of zich op andere plaatsen bevinden. 

 
Verdrag van de Raad van Europa inzake corruptie (januari 1999, 15 talen)  
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/173.htm 
 
Verdrag inzake corruptie van de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) 
Per augustus 2014 hebben 34 lidstaten van de OESO en een aantal niet-lidstaten dit verdrag aangenomen.  
Onofficiële vertalingen zijn ook beschikbaar in het Arabisch, Chinees en Spaans.  
Engels - http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf 
Frans - http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf 
 
(Verenigd Koninkrijk) UK Bribery Act of 2010 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents 
 
FCPA-webpagina van de fraude-afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie (Department of 
Justice, DOJ) 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/ 
 
De Foreign Corrupt Practices Act (onofficiële vertalingen beschikbaar in 50 talen) 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html  
  

http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption
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