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Dit document wordt elektronisch beheerd en is elektronisch uitgebracht. De Engelse versie die gepost is op Regals 
bedrijfswebsite (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) is het meest actuele 

document.  Gedrukte of op andere plaatsen elektronisch opgeslagen exemplaren zijn mogelijk verouderd. 
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Revisiegeschiedenis/ 
Voltooiingsdatum: 

4: verwijzing naar taal veranderd zodat deze overeenkomt 
met het beleid 
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Let, als u met derden werkt, goed op "Waarschuwingssignalen".  Deze waarschuwingssignalen worden soms 
ook rode vlaggen genoemd.  Dit zijn situaties  die kunnen optreden en wijzen op een mogelijke kwestie volgens 
internationale anti-omkopings- en corruptiewetten.   De lijst hieronder bevat voorbeelden en is niet 
allesomvattend.  Neem bij twijfel contact op met de Ethics & Compliance Office in Regals juridische afdeling. 

 

KWALIFICATIES EN 

REPUTATIE 

ZAKELIJKE PRAKTIJKEN 

 
Gebrek aan kwalificaties voor project 
of opdracht 

 
Sterk afhankelijk van politieke of 
overheidscontacten, in plaats van 
deskundige staf 

 
Weigeren vragen te beantwoorden over 
relaties met of belangen in verband met 
overheidsfunctionarissen 

 
Relatie met een overheidsfunctionaris 

 
Weigeren naleving van anti-omkopings- 
en corruptiewetten te certificeren 
Weigeren schriftelijk overeen te komen 
om relevante wetten en het 
anticorruptiebeleid van Regal te volgen 

 
Land, regio of industrie heeft een reputatie 
van corruptie en omkoping 

 
Weigeren te antwoorden of vage antwoorden 
geven op vragen over de eigendomsstructuur 
van het bedrijf, zoals principalen, 
subcontractanten etc. 
 
Eerdere beschuldigingen of veroordelingen in 
verband met corruptie  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Documenten verbergen de ware identiteit van een 
vertegenwoordiger of agent in het land 

 
Ongebruikelijke of overmatige onkosten voor 
entertainment, reclame of administratieve activiteiten 
 

Commissietarief is hoger dan het "normale tarief" 
Beschrijvingen van betalingen komen niet overeen 

met de  juiste rekening 
 
Niet-gedocumenteerde rekeningen of transacties 

 
Vage, niet-specifieke beschrijving voor betalingen 
gegeven in boekingen 

 
Verzoek om betalingen in een derde land, aan 
derden, in 'cash' of ontraceerbaar geld, of aan 
offshore-rekeningen 

 

Valse of onjuiste onkostenrekeningen of verzoeken om 
valse facturen of documentatie 
 
Niet bereid om boeken en documenten door Regal te 
laten controleren 
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