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VERPLICHTE CONTRACTVOORWAARDEN VOOR DERDEN 

 
De volgende verplichte voorwaarden moeten deel uitmaken van alle overeenkomsten tussen Regal 
(inclusief alle gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van Regal Beloit Corporation) en 
iedere zakenpartner [derde] die werkt op locaties buiten de Verenigde Staten. 

Verplichte voorwaarden 

[definieer "FCPA" en "Publieke functionaris" in het gedeelte met definities van de 
overeenkomst of wanneer deze termen hier voor het eerst worden genoemd] 

 
1.0 Bevestiging.  Volgens de FCPA en andere wetten is het in strijd met de wet als 

Regal of iemand die uit naam van Regal handelt geld, een geschenk of iets van waarde direct of indirect 
aanbiedt, betaalt, belooft of iemand machtigt om te betalen aan een publieke functionaris om de publieke 
functionaris ertoe te brengen de positie van deze functionaris te misbruiken om het bedrijf of een van zijn 
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen in staat te stellen zaken te doen of te blijven doen.  
De term publieke functionaris wordt breed gedefinieerd en omvat niet alleen traditionele 
overheidsfunctionarissen en personen die in dienst zijn van overheidsinstanties, -bureaus of ministeries, 
maar ook werknemers van bedrijven die eigendom zijn of onder beheer staan van de staat.  Andere 
anticorruptiewetten verbieden iedere soort van commerciële omkoping.  [De derde] erkent en bevestigt 
dat hij de anticorruptie-eisen overal ter wereld begrijpt, inclusief de FCPA en de Britse omkopingswet, en 
gaat ermee akkoord om alle toepasselijke anti-omkopings- en anticorruptiewetten na te leven en niets te 
doen of na te laten wat er op welke wijze dan ook toe zou kunnen leiden dat Regal [het bedrijf] de FCPA 
of een andere wet die omkoping, corruptie of fraude verbiedt, zou overtreden. 

2.0 Verklaringen, garanties en convenanten [van derde].  [De derde] geeft de 
volgende verklaringen en garanties aan het bedrijf, en komt als volgt overeen: 

2.1 Verklaringen, garanties en convenanten [van derde] betreffende publieke 
en commerciële omkoping.  [De derde] verklaart, garandeert en komt hierbij overeen met het 
bedrijf, dat hij, in verband met de transacties die worden overwogen in de overeenkomst of in 
verband met enige andere zakelijke transacties waarbij het bedrijf is betrokken, geen betaling of 
overdracht van iets van waarde heeft gedaan of beloofd heeft te doen, en gaat ermee akkoord 
dat hij dit niet zal doen, direct of indirect, aan een publieke functionaris, met de bedoeling om de 
publieke functionaris ertoe te brengen om de positie van deze functionaris te misbruiken om het 
bedrijf of een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen in staat te stellen 
zaken te doen of te blijven doen.  Het is de opzet van de partijen dat er geen betalingen of 
overdracht van waarde zullen worden gedaan die het doel of effect hebben van publieke of 
commerciële omkoping, accepteren van of instemming met afpersing, smeergeld of andere 
onwettige of ongepaste wijzen om zaken te kunnen doen.   

2.2 Geen overheidseigendom [van derde].  [De derde] verklaart en 
garandeert hierbij aan het bedrijf dat er geen eigendomsbelang, direct of indirect, in [de derde] of 
in de contractuele relatie die door de overeenkomst ontstaat, in handen of onder beheer is van 
een publieke functionaris. 

2.3 Bevestiging van complianceprocedures van [derde].   [De derde] gaat 
ermee akkoord dat (i) alle betalingen aan [de derde] door het bedrijf volgens de overeenkomst 
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uitsluitend zullen worden gedaan via cheque of elektronische overschrijving, rechtstreeks aan [de 
derde] of aan een bankrekening op naam van [de derde], en dat er geen verzoeken om 
betalingen in cash of andere betalingen die niet aan toonder zijn gesteld, zullen worden 
geaccepteerd; (ii) alle betalingen aan [de derde] door het bedrijf zullen worden gedaan in het niet-
Amerikaanse land waar [de derde] zijn taken volgens de overeenkomst zal uitvoeren of in de 
Verenigde Staten; (iii) [de derde] gaat ermee akkoord dat zijn boeken en documenten die 
uitgaven bevatten die zijn opgelopen op grond van deze overeenkomst, het doel zullen 
weergeven waarvoor elke uitgave is gedaan en ten behoeve van wie de uitgave is gedaan en dat 
er schriftelijke documentatie zal zijn van elke dienst die [de derde] uitvoert voor het bedrijf of 
namens het bedrijf; (iv) [de derde] zal nauwkeurige, gedetailleerde documentatie bijhouden van 
alle uitgaven of kosten van [de derde] die het bedrijf moet vergoeden volgens de overeenkomst, 
inclusief alle uitgaven in verband met training, en het bedrijf toestaan deze op schriftelijk verzoek 
door te nemen; en (v) de bepalingen van de overeenkomst mogen worden bekendgemaakt aan 
overheidsinstanties en andere personen met een legitieme noodzaak voor deze informatie, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Amerikaanse ministerie van Justitie of de Amerikaanse 
Securities and Exchange Commission. 

2.4 De rechten van het bedrijf bij niet-naleving van de FCPA.  In het geval 
dat het bedrijf te goeder trouw gelooft, ongeacht of het een onderzoek heeft ingesteld, dat [de 
derde] heeft gehandeld op een wijze die het bedrijf kan blootstellen aan aansprakelijkheid 
volgens de FCPA of een andere anticorruptie- of anti-omkopingswet, heeft het bedrijf het 
eenzijdige recht, onmiddellijk uitvoerbaar na schriftelijke kennisgeving aan [de derde], om de 
overeenkomst te beëindigen. 

2.5 Certificaten van vertegenwoordigers.  [de derde] gaat ermee akkoord dat 
hij, op verzoek van het bedrijf, en ten minste jaarlijks, het bedrijf een certificaat zal geven in de 
vorm die hier is bijgevoegd en bij verwijzing hierin is vervat als _____, en dat hij zal zorgen dat 
elk van zijn directieleden, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers 
die direct betrokken zijn bij het management of de activiteiten van het bedrijf van [de derde] 
volgens de overeenkomst, hetzelfde zullen doen.  [Het certificaat van de vertegenwoordiger van 
het bedrijf bijvoegen.] 

2.6 Het recht op onderzoek van het bedrijf.  In het geval dat Regal een 
redelijke basis heeft om te geloven dat [de derde] maatregelen heeft genomen of heeft nagelaten 
te nemen die Regal kunnen blootstellen aan aansprakelijkheid volgens de FCPA of een andere 
toepasselijke wet, gaat [de derde] ermee akkoord dat Regal het recht heeft, na schriftelijke 
kennisgeving aan [de derde], om een onderzoek en audit van [de derde] uit te voeren om tot 
Regals redelijke voldoening te bepalen of genomen of niet genomen maatregelen namens [de 
derde] Regal kunnen blootstellen aan aansprakelijkheid voor corruptie, omkoping of fraude.  [De 
derde] gaat ermee akkoord om volledig mee te werken aan een dergelijk onderzoek, waarvan de 
scope, methode, aard en duur uitsluitend naar het redelijke oordeel van Regal zullen zijn. 
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