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BELEIDSOVERZICHT
Bij Kraft Heinz geldt: “Wij doen het juiste.”
Het juiste doen betekent dat we eerlijk omgaan met de overheid, onze zakenpartners, onze
concurrenten en het publiek. We betalen geen steekpenningen, om geen enkele reden.
Noch het bedrijf (inclusief directeuren, functionarissen en werknemers) noch derden die namens
het bedrijf optreden, mogen iets van waarde aanbieden, beloven, autoriseren of verstrekken aan
een overheidsfunctionaris of enige andere persoon of entiteit, inclusief die in de particuliere
commerciële sector, om de ontvanger ertoe aan te zetten enige actie te ondernemen (of daarvan
af te zien) in strijd met de wet of de wettelijke plichten van de ontvanger.
Op grond van bepaalde anti-omkopings-/anti-corruptiewetten kan Kraft Heinz aansprakelijk
worden gesteld voor steekpenningen die worden aangeboden door derden die namens het bedrijf
optreden. Dienovereenkomstig moeten bedrijfseenheden en -functies in overleg met het Ethics
and Compliance-team, due diligence toepassen op alle derden die waarschijnlijk namens het
bedrijf interactie hebben met een overheid of overheidsfunctionaris.
Alle geschenken, zakelijk amusement, donaties of andere uitgaven die aan een
Overheidsfunctionaris worden verstrekt moeten vooraf worden goedgekeurd door de juiste
bedrijfs- of functiegoedkeurder en het hoofd van Global Government Affairs (in de VS) of een
Compliance Officer (buiten de VS).
Alle betalingen of waardevolle artikelen, inclusief geschenken of zakelijk amusement, die worden
geschonken aan een persoon, inclusief een overheidsfunctionaris, moeten worden ondersteund
met adequate documentatie en correct en nauwkeurig worden vastgelegd in de boeken en
bescheiden van het bedrijf.
Overtredingen van anti-omkopings-/anti-corruptiewetten brengen aanzienlijke civiel- en
strafrechtelijke sancties en reputatierisico’s met zich mee voor zowel Kraft Heinz als bedrijf als
voor individuele werknemers. Iedere werknemer die dit beleid niet naleeft, zal worden
onderworpen aan passende disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het
dienstverband.
Geen enkele persoon die onder dit beleid valt, zal echter nadelige gevolgen ondervinden van het
weigeren om een ongepaste of onwettige betaling, voordeel of beloning aan te bieden, te beloven,
te betalen, te geven of goed te keuren, zelfs als dit resulteert in het verlies van zakelijke kansen
voor Kraft Heinz.
Lees de hoofdtekst van dit beleid voor meer details en meer informatie.
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DOEL
Dit wereldwijde anti-omkopings-/anti-corruptiebeleid vormt een aanvulling op de algemene
bepalingen die zijn uiteengezet in de gedragsregels van Kraft Heinz. Dit beleid is bedoeld om
Kraft Heinz-werknemers, -functionarissen, -directeuren en iedereen die namens het bedrijf
optreedt te helpen bij het naleven van de toepasselijke wetten en het bedrijfsbeleid tegen
corruptie en omkoping, met name de omkoping van overheidsfunctionarissen. Dit beleid moet
worden gelezen in samenhang met Kraft Heinz’s beleid voor interactie met
overheidsfunctionarissen, het wereldwijde due diligence-beleid voor zakenpartners en het beleid
voor wereldwijde geschenken en entertainment. Dit beleid geldt ook voor alle activiteiten van het
bedrijf op het gebied van financiële administratie.
Zoals hieronder besproken, zijn niet alle voordelen verboden, maar “alles van waarde” waarbij
een overheidsfunctionaris betrokken is moet vooraf worden goedgekeurd door de juiste bedrijfsof functiegoedkeurder en de Global Head of Government Affairs (in de VS) of een Compliance
Officer (buiten de VS) voordat het kan worden aangeboden. Over het algemeen is er sprake van
verboden omkoping als betalingen moeten worden aangeboden, gegeven, beloofd of
geautoriseerd met een “corrupte bedoeling.” Met andere woorden, de actie moet bedoeld zijn om
de ontvangers aan te sporen of te belonen voor ongepast gedrag, zoals:
•
•
•
•

hun officiële positie misbruiken of hun officiële taken schenden
het niet vervullen van een officiële functie
het belonen van een commerciële tegenpartij die onrechtmatig zaken naar ons heeft
doorgestuurd
niet-handhaving van belasting-, milieu-, veiligheids- of arbeidsrechtelijke vereisten te
veroorzaken

Dit beleid is niet bedoeld om het schenken van waardevolle artikelen in de normale zakelijke
context te verbieden met het oog op het opbouwen van een rechtmatige relatie, waarbij er geen
verwachting is van een gunstige behandeling voor het bedrijf of tegenprestatie in ruil daarvoor en
de waardevolle artikelen anderszins voldoen aan ons beleid voor Global Gifts and Entertainment.
SCOPE
Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Kraft Heinz, inclusief tijdelijke en contractuele
werknemers, wereldwijd, inclusief al haar bedrijfseenheden, dochterondernemingen en joint
ventures met meerderheidsbelang (gezamenlijk “Kraft Heinz” of het “bedrijf”). Het beleid is ook
van toepassing op agenten, contractanten en andere externe zakenpartners van het bedrijf door
middel van contractuele bepalingen die naleving van het relevante beleid, richtlijnen en alle
toepasselijke internationale anti-corruptiewetten vereisen.

2

Bedrijfsbeleid
Titel: Wereldwijd anti-omkopings-/antiBeleidseigenaar:Chief Ethics & Compliance Officer
corruptiebeleid
Uitgavedatum: 27 juli 2021
Ingangsdatum: 1 augustus 2021
Kraft Heinz Global Anti-Corruption Policy, gedateerd 1 oktober 2015
Vervangt:
Heinz CC.07 Anti-Bribery Policy, gedateerd 11 oktober 2011
Kraft C-17 Policy Against Corruption and Bribery, gedateerd 1 oktober 2012

Omdat het een wereldwijd beleid is, vervangt het elk regionaal of lokaal beleid, behalve in gevallen
waarin regionale wet- of regelgeving betrekking heeft op specifieke inhoud die al dan niet wettelijk
moet worden opgenomen. Eventuele aanvullingen of variaties op dit wereldwijde beleid moeten
schriftelijk worden goedgekeurd door de Global Policy Owner.
Werknemers die leiding geven aan een agent, contractant of een andere externe zakenpartner
zijn ervoor verantwoordelijk dat hij of zij dit beleid begrijpt en naleeft. Om u te helpen deze
vereisten te communiceren, dient u de zakenpartner een kopie van dit beleid te verstrekken.
ACHTERGROND
Corruptie schendt het vertrouwen van het publiek, bedreigt de economische en sociale
ontwikkeling en belemmert eerlijke handel aanzienlijk. Het is ook in strijd met de principes van
het bedrijf Kraft Heinz, dat van haar werknemers en commerciële vertegenwoordigers eist dat ze
dit beleid, de gedragsregels van het bedrijf en alle toepasselijke wettelijke vereisten met
betrekking tot omkoping, corruptie en ongepaste betalingen strikt naleven in elk rechtsgebied
waar Kraft Heinz zaken doet.
De anti-omkopings-/anti-corruptiewetten die van toepassing zijn op Kraft Heinz en haar
medewerkers zijn over het algemeen breed in hun reikwijdte en toepassing. Deze wetten maken
het voor iedereen onwettig om direct of indirect geld of “iets van waarde” aan of van een
overheidsfunctionaris of iemand in de particuliere sector aan te bieden, te beloven, te schenken,
te vragen of te ontvangen om zaken of een ander “ongepast voordeel” veilig te stellen. Onder
deze wetten kunnen steekpenningen vele vormen aannemen, waaronder contant geld,
geschenken, entertainment, reizen, donaties aan liefdadigheidsinstellingen of verleende gunsten
(bijv. een baan bij het bedrijf geven aan het kind van een overheidsfunctionaris).
Sommige van deze wetten, zoals de U.S. Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act
2010 hebben een extraterritoriaal bereik en kunnen van toepassing zijn op activiteiten buiten de
VS of het VK. In omstandigheden waarin de toepasselijke wetgeving strenger is dan dit beleid of
ander toepasselijk lokaal beleid, moeten collega’s de toepasselijke wetgeving naleven.
DEFINITIES
“Omkoping” betekent een betaling (of een aanbod, belofte of machtiging om te betalen) van iets
van waarde aan een overheidsfunctionaris of een andere persoon of entiteit in de particuliere of
commerciële sector, gedaan om de ontvanger ertoe aan te zetten actie te ondernemen (of af te
zien) of anderszins misbruik maken van zijn of haar positie om het bedrijf een ongepast
commercieel voordeel te geven of om zaken voor Kraft Heinz te verkrijgen of te behouden.
“Zakenpartners” zijn huidige en potentiële verkooptussenpersonen en/of distributeurs,
leveranciers, verkopers, bieders en andere partijen (inclusief overheidsfunctionarissen) die zaken
doen met Kraft Heinz of andere partijen met wie u een relatie ontwikkelt als gevolg van uw
dienstverband bij Kraft Heinz. Zakenpartners zijn onder meer gemachtigde salesagenten,
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distributeurs, salesvertegenwoordigers, consultants, lobbyisten, transport- of logistieke
dienstverleners, douane-inklaringsagenten, makelaars en joint venture-partners, tijdelijk
personeel of contractpersoneel, en alle niet aan het bedrijf verbonden derden die opereren op
grond van een verleende volmacht door het bedrijf.
“Compliance Officers” omvatten de bedrijfsjurist wereldwijd, de bedrijfsjurist geografische regio,
de Chief Ethics & Compliance Officer en de Zone Compliance Managers.
“Faciliterende betalingen” zijn kleine, niet-officiële betalingen aan een overheidsfunctionaris (of
andere persoon) om de uitvoering van een routinematige, niet-discretionaire of noodzakelijke
actie waar het bedrijf anderszins recht op heeft, te verzekeren of te bespoedigen. Ze worden
soms “smeergeld” genoemd.
“Familieleden” omvatten, door biologische relatie of door huwelijk als “schoonfamilie”, kinderen,
echtgenoot, huisgenoot, ouders, grootouders, broers en zussen, nichten, neven, tantes, ooms en
de echtgenoot van een van deze mensen, en alle andere personen die hetzelfde huishouden
delen als de persoon in kwestie.
“FCPA” betekent de Foreign Corrupt Practices Act, een Amerikaanse wet die corrupte betalingen
aan niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen verbiedt om zaken te verwerven of te behouden.
De FCPA verplicht bedrijven ook om nauwkeurige boeken en bescheiden aan te maken en bij te
houden en om een adequaat systeem van interne boekhoudcontroles te bewerkstelligen.
“Overheid” omvat elk agentschap, instantie, onderafdeling of ander orgaan van een nationale,
staats- of lokale overheid, waaronder:
•
•
•
•
•
•

Administratieve, wetgevende, rechterlijke of uitvoerende machten of instellingen die
verband houden met de overheid
Ziekenhuizen of andere gezondheidsfaciliteiten en onderwijsfaciliteiten die eigendom zijn
van of worden geëxploiteerd door de overheid
Administratieve of regelgevende instanties (zoals milieuregelgevers of bestemmingsplanof planningsinstanties)
Bedrijven of verenigingen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de overheid
(zoals luchtvaartmaatschappijen die eigendom zijn van de overheid, energiebedrijven of
mediaorganisaties)
Politieke partijen
Openbare internationale organisaties (zoals de Wereldbank of de Verenigde Naties)
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“Overheidsfunctionaris” wordt door regelgevende instanties zeer ruim opgevat en omvat
functionarissen of werknemers van een entiteit die eigendom is van, of gecontroleerd wordt door,
de overheid. Overheidsfunctionaris omvat:
•

Iedere functionaris of werknemer van een overheid, inclusief politieke partijen,
administratieve instanties, uitvoerende of regelgevende instanties (zoals ambtenaren,
inspectiefunctionarissen, douanebeambten, leden van de strijdkrachten, openbare
veiligheidsfunctionarissen)

•

Iedere persoon die in een officiële hoedanigheid optreedt namens een
overheidsinstantie (zoals gekozen functionarissen en leden van hun personeel)

•

Werknemers of agenten van een bedrijf of entiteit dat eigendom is van, of wordt
gecontroleerd door, een overheid (zoals werknemers van ziekenhuizen die eigendom
zijn van, of gecontroleerd worden door, de overheid, zorginstellingen, distributeurs of
coöperaties, universiteiten of luchtvaartmaatschappijen)

•

Iedere persoon of onderneming die in dienst is van of optreedt voor of namens een
overheid (zoals werknemers van entiteiten die door een overheidsinstantie zijn
gecontracteerd om overheidsfuncties uit te voeren)

•

Iedere functionaris, werknemer of agent van een politieke partij of kandidaat voor een
politieke functie (of positie van een politieke partij); functionarissen, vertegenwoordigers
of werknemers van een internationale organisatie (bijv. de Wereldbank of de Verenigde
Naties)

•

Ieder familielid of andere vertegenwoordiger van een van de bovenstaande

Zie Kraft Heinz’s beleid voor Global Interactions with Government Officials and Political
Contributions voor een meer gedetailleerde definitie van deze term. Als u niet zeker weet of een
persoon een overheidsfunctionaris is, dient u een Compliance Officer te raadplegen. U moet die
persoon behandelen als een overheidsfunctionaris, tenzij een Compliance Officer u anders
opdraagt.
Waardevolle artikelen. Alles wat de ontvanger van enige waarde zou kunnen zijn. Dit is niet
beperkt tot tastbare artikelen of economische waarde en heeft voor de doeleinden van dit beleid
geen minimumwaarde. Dit omvat maar is niet beperkt tot:

•

Contant geld of een equivalent daarvan, inclusief cadeaubonnen of cadeaukaarten of
andere financiële instrumenten (zoals aandelen)

•
•
•
•
•
•
•

Geschenken in de vorm van goederen of diensten
Entertainment, maaltijden en reizen
Producten van het bedrijf
Zakelijke, werkgelegenheids- en investeringsmogelijkheden
Persoonlijke kortingen of tegoeden
Aanbiedingen van gunsten of andere voordelen aan familieleden of vrienden
Betaling van medische kosten
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•
•

Politieke bijdragen
Bijdragen voor het goede doel

UKBA. De UK Bribery Act is de Britse wet die omkoping tussen particuliere commerciële partijen
en ambtenaren strafbaar stelt. De UKBA is van toepassing op steekpenningen die in het VK zijn
gedaan door buitenlandse bedrijven en steekpenningen die in het buitenland zijn gedaan door
Britse burgers. Het dekt ook steekpenningen die door derden overal ter wereld zijn gedaan
namens of ten behoeve van een bedrijf dat zaken doet (of een deel van zijn zaken) in het VK.
VEREISTEN
A. Ongepaste betalingen verboden
Kraft Heinz heeft nultolerantie voor het betalen of accepteren van steekpenningen. Het is voor
medewerkers verboden om steekpenningen te beloven of aan te bieden of anderszins
waardevolle artikelen te verstrekken, direct of indirect via een zakenpartner, aan een
overheidsfunctionaris of een andere persoon om een ongepast commercieel voordeel te behalen,
om op ongepaste wijze zaken te verkrijgen of te behouden voor Kraft Heinz, of om hun uitvoering
of niet-uitvoering van een wettige functie uit te lokken.
Het is voor werknemers en zakenpartners evenzo verboden om steekpenningen aan te nemen of
acties te ondernemen die gebaseerd zijn op een belofte of aanbod van steekpenningen van een
derde partij.
Kraft Heinz verbiedt ook commerciële omkoping, waarbij sprake is van een situatie waarin iets
van waarde wordt geschonken aan een huidige of toekomstige zakenpartner, met de bedoeling
om op ongepaste wijze zaken te verkrijgen of een zakelijke beslissing op corrupte wijze te
beïnvloeden.
Schending van dit beleid zal serieus worden behandeld en zal een reden zijn voor disciplinaire
maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband en, waar van toepassing, verwijzing
naar de juiste wetshandhavingsinstanties.
Geen enkele persoon die onderworpen is aan dit beleid zal worden onderworpen aan disciplinaire
maatregelen of andere nadelige gevolgen voor het weigeren om steekpenningen te betalen of
voor het onder de aandacht brengen van een verzoek om steekpenningen aan het management,
zelfs als de actie van de werknemer ertoe leidt dat het bedrijf werk verliest. Werknemers moeten
elk verzoek om steekpenningen melden aan hun supervisors, een Compliance Officer of via de
Ethics & Compliance-rapportagekanalen.
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B. Faciliterende betalingen verboden
De wetten van de meeste landen, waaronder het VK, staan het uitvoeren van faciliterende
betalingen niet toe. Dienovereenkomstig verbiedt het bedrijf facilitaire betalingen ten strengste.
Neem contact op met een Compliance Officer als u een verzoek om een faciliterende betaling of
“smeergeld” ontvangt, of wordt gevraagd om een fooi te geven aan een overheidsfunctionaris.
Bijvoorbeeld: de assistent accountmanager van het bedrijf wordt gevraagd om een “fooi” te
betalen aan de medewerker van het belastingkantoor van de overheid om belastingformulieren
te kopen. Zonder zo’n fooi te betalen, zou hij waarschijnlijk te horen krijgen: “We hebben vandaag
geen formulieren meer”. De faciliterende betaling is verboden door dit beleid. De werknemer van
Kraft Heinz moet de leidinggevende van de medewerker informeren dat het bedrijfsbeleid de
betaling verbiedt en onmiddellijk een Compliance Officer op de hoogte stellen.
Onder faciliterende betalingen vallen niet de gevallen waarin overheidsinstanties officiële
vergoedingen kunnen opleggen die rechtstreeks in naam van een overheidsinstantie of
onderneming zelf kunnen worden betaald, zoals uiteengezet in gepubliceerde
vergoedingenschema’s of andere officiële documenten. Deze officiële overheidsvergoedingen
kunnen worden betaald om paspoorten, licenties of andere diensten te bespoedigen, op
voorwaarde dat ze in de schatkist van een overheid worden gedeponeerd, een officieel
overheidsontvangstbewijs wordt verzameld en de onkosten nauwkeurig worden geregistreerd in
de boeken van het bedrijf. Faciliterende betalingen die ten behoeve van overheidsfunctionarissen
op persoonlijke titel worden verstrekt (d.w.z. niet worden gestort op een officiële schatkistrekening
van een overheid) zijn echter in strijd met dit beleid.
C. Betalingen ten gunste van overheidsfunctionarissen
Onder bepaalde beperkte omstandigheden kunnen geschenken, amusement en reizen ten
behoeve van een overheidsfunctionaris kan worden toegestaan. Er moet een legitiem zakelijk
doel zijn (bijvoorbeeld om goodwill te promoten of om producten en diensten van Kraft Heinz te
promoten, demonstreren of toe te lichten) en de betalingen moeten aan de volgende vereisten
voldoen:

•

•
•
•

De betaling mag nooit worden verstrekt of aangeboden om een officiële handeling of
beslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden om een ongepast commercieel voordeel te
verkrijgen of om zaken voor Kraft Heinz te verkrijgen of te behouden; of om
overheidsbesluiten op ongepaste wijze te beïnvloeden namens Kraft Heinz
Redelijk in waarde en in overeenstemming met lokale gebruiken; de waarde van een enkel
geschenk moet voldoen aan de lokale wetgeving en mag niet hoger zijn dan USD $25
Toegestaan volgens lokale wetten
In overeenstemming met Beleid inzake geschenken en entertainment van Kraft Heinz,
inclusief het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen op grond van dat beleid,
inclusief het invullen van het A-B1-formulier
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•
•

Onregelmatig aangeboden, zoals gedefinieerd in het Kraft Heinz-beleid inzake
geschenken en entertainment
Nauwkeurig gedocumenteerd en correct vastgelegd in de boeken en bescheiden van het
bedrijf

Vooraf aan het aanbieden van een geschenk of amusement ten behoeve van een
overheidsfunctionaris moeten werknemers het AB-1-formulier invullen en goedkeuring krijgen van
een zakelijke of functionele goedkeurder (bijv. hoofd financiën, algemeen manager) en:
• het hoofd van Global Government Affairs (in de VS), of
• een bedrijfsjurist (bijv. lokale General Counsel, of Ethics & Compliance Manager) (buiten
de VS).
Vooraf aan het aanbieden of accepteren van trainingen, reizen en bijbehorende kosten voor
overheidsfunctionarissen moeten werknemers het AB-1-formulier invullen, goedkeuring krijgen
van bedrijfs- of functionele goedkeurder (bijv. hoofd financiën, algemeen manager), en:
• het hoofd van Global Government Affairs (in de VS), of
• een bedrijfsjurist (bijv. lokale General Counsel, of Ethics & Compliance Manager) en de
Global Chief Ethics & Compliance Officer.
Voor meer informatie, zie Beleid inzake geschenken en entertainment van Kraft Heinz, inclusief
het “Goedkeuringsschema voor geschenken en entertainment” en het “AB-1-formulier -goedkeuring van geschenken of entertainment gegeven aan overheidsfunctionarissen.”
D. Derde partijen/zakenpartners
Steekpenningen en andere betalingen gedaan door Kraft Heinz die verboden zijn onder dit beleid
kunnen niet indirect worden gedaan namens het bedrijf – of in het voordeel van het bedrijf –
door een externe zakenpartner. Anti-omkopingswetten verbieden indirecte omkopingsbetalingen
en aanbiedingen, en het bedrijf en diens werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor
het gedrag van zakenpartners die namens het bedrijf handelen.
Schriftelijke overeenkomsten met zakenpartners dienen een verklaring van de zakenpartner te
bevatten dat deze zal voldoen aan de FCPA, UKBA en lokale anti-omkopingsbepalingen van het
toepasselijke rechtsgebied. In situaties waarin een Kraft Heinz-entiteit opereert zonder een
schriftelijk contract, in overeenstemming met de Global Contractual Documentation and Review
Directive, moet de zakenpartner een Compliance-certificeringsbrief opstellen.
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Commissies en andere vergoedingen die aan een zakenpartner worden betaald, moeten
bedragen zijn die gebruikelijk en redelijk zijn in verhouding tot de geleverde diensten.
Commissies, onkosten en andere betalingen moeten correct worden weergegeven in de
administratie en financiële overzichten van het Bedrijf. Er mogen geen valse of misleidende
vermeldingen in de boekhouding van Kraft Heinz staan, dus ook geen vermeldingen die zijn
vervalst om een ongepaste transactie te verhullen. Evenzo zijn “buiten-de-boeken” gehouden,
geheime of niet-geregistreerde fondsen of activa ook verboden.

1. Nieuwe externe zakenpartners betrekken
Bij het in dienst nemen van een nieuwe zakenpartner moet de bedrijfseenheid:

•

de zakenpartner gedeeltelijk selecteren op basis van hun reputatie, ervaring, ethische
zakelijke praktijken en hun bereidheid om zaken te doen in overeenstemming met de
principes die in dit beleid zijn uiteengezet

•

de zakenpartner informeren over het anti-omkopingsbeleid van het bedrijf en over
onze verwachting dat de zakenpartner alle toepasselijke anti-corruptie- en antiomkopingswetten zal naleven

•

garanties verkrijgen van de zakenpartner dat de toepasselijke anti-corruptie- en antiomkopingswetten worden nageleefd

•

een register bijhouden van deze communicatie, inclusief eventuele overeenkomsten
die de zakenpartner moet naleven, en alle uitgevoerde due diligence.

2. Due Diligence-vereisten voor derde partij
Alle bedrijfseenheden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren, in coördinatie met het wereldwijde
Ethics & Compliance-team, van due diligence-procedures voor zakenpartners, zodat het bedrijf
er redelijkerwijs zeker van kan zijn dat het onwaarschijnlijk is dat de zakenpartners zich inlaten
met corrupte activiteiten. Due diligence wordt uitgevoerd op zowel nieuwe zakenpartners als
periodiek op bestaande zakenpartners.
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De bedrijfseenheid moet het wereldwijde Ethics & Compliance-team raadplegen over due
diligence alvorens een zakenpartner in dienst te nemen die een corruptierisico voor Kraft Heinz
zou kunnen opleveren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, zakenpartners die:

•
•
•

zouden kunnen communiceren met een overheid of overheidsfunctionaris namens het
bedrijf
verzoeken om betaling naar bankrekeningen of entiteiten die niet gelieerd zijn aan de
zakenpartner
terughoudend lijken of weigeren te garanderen dat men zich zal houden aan de
toepasselijke anti-corruptie- en anti-omkopingswetten.

Enkele voorbeelden van interacties tussen zakenpartners
overheidsfunctionarissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

met

de

overheid

of

1. het verkrijgen van overheidslicenties of certificeringen namens het bedrijf
2. het namens het bedrijf inklaren van Kraft Heinz-producten door de douane
3. het verkrijgen van overheidsgoedkeuringen namens het bedrijf voor het importeren
en/of distribueren van Kraft Heinz-producten
4. namens het bedrijf verkopen aan een overheid, overheidsinstantie of overheidsentiteit
Gedetailleerde informatie over de due diligence-procedures van Kraft Heinz wordt uiteengezet in
het Global Third Party Due Diligence-beleid van Kraft Heinz en het Due Diligence Playbook dat
wordt onderhouden door Ethics & Compliance. Neem contact op met uw lokale Compliance
Officer voor meer informatie over de due diligence-vereisten voor uw specifieke situatie.

3. Derde partij-zakenpartners – Waarschuwingssignalen
Tijdens het uitvoeren van due diligence en bij elke volgende relatie, moet u letten op eventuele
waarschuwingssignalen. Een waarschuwingssignaal is een feit dat of omstandigheid die extra
aandacht en extra voorzichtigheid vereist. Waarschuwingssignalen kunnen vele vormen
aannemen en kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
•

Geschiedenis of reputatie van corrupt gedrag of het omzeilen van normale zakelijke
kanalen

•

Het ontbreken van de kwalificaties of middelen om de aangeboden diensten uit te
voeren

•

Zakelijke scope in diens commerciële registratie of andere organisatiedocumenten
dekken niet de voorgestelde diensten

•

Diensten verlenen voor KH in een land waar de derde partij geen kantoor of ervaring
heeft
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•

Weigeren te bevestigen dat ze geen corrupte activiteiten zullen ondernemen of de
vereiste bevestigingen zullen ondertekenen

•

Handelsregistratienummer of fiscaal identificatienummer is verlopen

•

Negatief nieuws in de media, reportages in de pers of geloofwaardige geruchten over
ongepaste activiteiten

•

Het aanvragen van ongebruikelijke betalingspatronen of financiële regelingen

•

Verzoeken om namens de derde partij betalingen aan een andere partij te doen

•

Verzoeken om betaling naar een rekening op naam van een andere partij of in een
andere provincie dan waar de derde partij gevestigd is of zaken doet voor KH, met
name aan een land met een geschiedenis of reputatie op het gebied van corruptie of
belastingontwijking

•

Gebruik van een shell- of holdingmaatschappij die eigendom verhult zonder
geloofwaardige verklaring

•

Alleen contante betalingen aanvragen

•

Een grote vooruitbetaling of een bonus aanvragen

•

Het vragen van betaling die niet in verhouding staat tot de dienstverlening, die boven
het marktconforme tarief of anderszins bovengemiddeld hoog is

•

Onredelijk hoge kortingen, tegoeden of niet-ondersteunde onkostenvergoedingen
aanvragen

•

Distributeur verkoopt aan overheidsinstanties tegen hogere prijzen zonder gegronde
reden

•

Dienstverlening in een andere branche dan de beoogde opdracht

•

Gebruik van een andere derde partij om het werk te voltooien (onderaannemers)

•

Aanbevolen door een overheidsfunctionaris of klant

•

Representaties of opscheppen over invloed of connecties

•

Individuele zakenpartner is in dienst van een overheidsinstantie of een klant

•

Heeft naaste familieleden of medewerkers die voor een overheid of klant werken

•

Aanbevelen van een zakelijke relatie met een overheidsfunctionaris die een familielid
is
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•

Er is sprake van belangenverstrengeling (bijv. de derde partij werkt ook voor KH of
heeft een familielid dat in dienst is van KH)

•

Verzoeken om zonder instemming van het bedrijf afspraken te kunnen maken

•

Verzoeken om overeenkomsten of communicatie geheim te houden

•

Weigeren om openhartig te zijn over de details van hun bedrijf, inclusief de eigenaren
en werknemers die onze diensten zullen verlenen, enz.

•

Uitspraken doen of insinuaties maken dat een bepaalde betaling, geschenk, enz.
noodzakelijk is "om het werk binnen te halen" of soortgelijke uitdrukkingen

De KHC-medewerker die de relatie met de derde partij beheert, is verantwoordelijk voor het
controleren van uw e-mail en andere communicatie en documenten op waarschuwingssignalen.
Alle waarschuwingssignalen moeten onmiddellijk onder de aandacht van uw supervisor of een
Compliance Officer worden gebracht. Als u dit niet doet, wordt dit beschouwd als een schending
van dit beleid.
E. Afpersingseisen
We hechten veel waarde aan de veiligheid van onze medewerkers. U wordt niet bestraft voor
acties die anders in strijd zouden zijn met dit beleid wanneer er een onmiddellijke dreiging van
gevaar voor leven of veiligheid is. Als een dergelijke betaling wordt gedaan is het van cruciaal
belang dat dit zo snel mogelijk wordt gemeld aan het Ethics & Compliance-team en de Zone- of
Regioraad. Bovendien moet de Zone- of Regiocontroller ook onmiddellijk op de hoogte worden
gebracht, zodat de betaling correct wordt geregistreerd in de boeken en administratie van het
bedrijf.
Deze uitzondering zal nauw worden geïnterpreteerd. Elke werknemer die te kwader trouw
vertrouwt op deze bepaling om een anderszins verboden betaling te verstrekken, zal worden
onderworpen aan passende disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag.
F. Politieke en liefdadigheidsbijdragen
Politieke en liefdadigheidsbijdragen mogen nooit worden verstrekt om een officiële handeling of
beslissing te beïnvloeden, om een ongepast commercieel voordeel te behalen of om op
ongepaste wijze zaken voor Kraft Heinz te verkrijgen of te behouden.
Het gebruik van bedrijfsfondsen, eigendommen, diensten of waardevolle artikelen voor of ten
behoeve van politieke partijen of kandidaten voor een openbaar ambt moet voldoen aan alle
lokale wet- en regelgeving. Bedrijfseenheden worden over het algemeen ontmoedigd om
politieke bijdragen te leveren.
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Alvorens een politieke bijdrage van Kraft Heinz te bespreken, beloven, aanbieden of geven,
dienen werknemers een Compliance Officer te raadplegen en moet er voorafgaande schriftelijke
toestemming verkregen worden van het Global Government Affairs-team.
Het Global
Government Affairs-team houdt indien nodig gegevens bij met betrekking tot dergelijke bijdragen.
Zie Kraft Heinz’s beleid voor Interacting with Government Officials and Political Contributions voor
meer details.
Donaties aan liefdadigheidsinstellingen (bijvoorbeeld non-profitorganisaties die in sociale of
medische behoeften voorzien) waarin overheidsfunctionarissen of hun familieleden een rol
spelen, zoals een vertrouwenspersoon, veroorzaken bezorgdheid onder internationale anticorruptiewetten. Het geven van liefdadigheidsgeschenken aan een overheidsfunctionaris namens
het bedrijf is onderworpen aan strikte controles om naleving van anti-corruptiewetten, de
Amerikaanse Patriot Act en andere toepasselijke wetten te garanderen.
Dienovereenkomstig is voor elke donatie aan een liefdadigheidsinstelling die geassocieerd is met
of wordt verzocht door een overheidsfunctionaris (of het familielid van een overheidsfunctionaris)
voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist van de Global Head of Government Affairs en de
Chief Ethics & Compliance Officer.
Raadpleeg Kraft Heinz’s beleid voor Interactie met overheidsfunctionarissen en politieke
bijdragen of het beleid voor Donaties aan goede doelen voor verdere begeleiding.
G. Correcte boekhouding
In overeenstemming met de wereldwijde gedragsregels moeten alle werknemers hun steentje
bijdragen om ervoor te zorgen dat de boeken en documenten van het bedrijf nauwkeurig en met
redelijke details worden opgesteld en bijgehouden om ervoor te zorgen dat betalingen of
waardevolle artikelen aan derden niet worden gebruikt voor omkoping of corruptie.
Dit betekent dat elke betaling die of waardevol artikel dat aan een persoon of derde partij wordt
verstrekt, inclusief een overheidsfunctionaris of zakenpartner, correct moet worden geregistreerd
in de boeken en bescheiden van de betreffende bedrijfseenheid. Als u bijvoorbeeld de term
‘advieskosten’ op uw onkostendeclaratie gebruikt om een diner met een overheidsfunctionaris te
beschrijven, zou dit het beleid schenden.
Er zal geen betaling worden gedaan aan een persoon of derde partij, inclusief een
overheidsfunctionaris of zakenpartner, zonder adequate ondersteunende documentatie, en er zal
geen betaling worden gedaan voor enig ander doel dan zoals beschreven in dergelijke
documentatie. Er mogen geen valse of misleidende vermeldingen in de boeken van Kraft Heinz
staan, zoals vermeldingen die zijn vervalst om een ongepaste transactie te verhullen. Evenzo zijn
“buiten-de-boeken” gehouden, geheime of niet-geregistreerde fondsen of activa ook verboden.
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H. Werknemerstraining
Alle bedienden en geselecteerde arbeiders moeten op periodieke basis een anti-corruptietraining
volgen die door het bedrijf wordt gegeven. De aard, inhoud en frequentie van die training wordt
bepaald door het bedrijf op basis van uw functieverantwoordelijkheden, anciënniteit en locatie.
BESPREEKBAAR MAKEN
Alle medewerkers hebben een spreekplicht. Als u zich bewust wordt van enige feitelijke of
potentiële schending van dit (of enig ander) beleid, gebruik dan de Ethics & Compliancerapportagekanalen om dit onmiddellijk te melden.
Onthoud goed dat wanneer u te goeder trouw uw bezorgdheid uit of wangedrag meldt, u doet wat
juist is en dat Kraft Heinz geen vergelding tegen u tolereert. Als u denkt dat iemand represailles
heeft genomen tegen u of een andere werknemer voor het uiten van een probleem, laat het ons
dan zo snel mogelijk weten.

•
•
•

Online melden bij KraftHeinzEthics.com
Landspecifieke rapportage Hotline-nummers zijn ook beschikbaar op:
KraftHeinzEthics.com
U kunt ook mailen naar ethics@kraftheinz.com
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