Anti-corruptie Compliance policy - verklaring

ICC Anti-corruptie clausule
Paragraaf 1
Elke partij verbindt zich er hierbij toe dat, op de datum van inwerkingtreding van het contract, de
partij zelf, haar directeuren, functionarissen of werknemers geen onrechtmatig geldelijk of ander
voordeel van welke aard dan ook hebben aangeboden, beloofd, gegeven, geautoriseerd, gevraagd of
aanvaard (of impliciet dat ze zoiets op elk moment in de toekomst zullen of zouden kunnen doen) op
een manier die verband houdt met het Contract en dat het redelijke maatregelen heeft genomen om
te voorkomen dat onderaannemers, agenten of andere derde partijen, die aan zijn controle of
bepalende invloed zijn onderworpen, van dit te doen.
Paragraaf 2
De partijen komen overeen dat zij te allen tijde in verband met en gedurende de looptijd van het
contract en daarna zullen voldoen aan en dat zij redelijke maatregelen zullen nemen om ervoor te
zorgen dat hun onderaannemers, agenten of andere derden, onder hun controle of bepalende invloed,
zal voldoen aan Deel I van de ICC-regels ter bestrijding van corruptie 2011, die hierbij door
verwijzing in het Contract is opgenomen, alsof het volledig in het Contract is geschreven.
Paragraaf 3
Indien een partij, als gevolg van de uitoefening van een eventueel contractueel bepaald controlerecht
van de boekhouding en financiële administratie van de andere partij, of op een andere manier,
aantoont dat laatstgenoemde partij zich schuldig heeft gemaakt aan materiële of herhaaldelijke
inbreuken op de bepalingen van deel I van de ICC-regels inzake corruptiebestrijding 2011, zal zij
laatstgenoemde partij hiervan op de hoogte stellen en van die partij eisen dat zij binnen een redelijke
termijn de nodige corrigerende maatregelen neemt en haar over dergelijke maatregelen informeert.
Indien laatstgenoemde partij nalaat de nodige corrigerende maatregelen te nemen, of indien een
dergelijke corrigerende maatregel niet mogelijk is, kan zij een verweer inroepen door te bewijzen dat
zij tegen de tijd dat het bewijs van schending (en) zich voordeed, adequate anti-corruptiemaatregelen
had genomen, zoals beschreven in artikel 10 van de ICC-regels inzake corruptiebestrijding 2011,
aangepast aan zijn specifieke omstandigheden en die in staat zijn om corruptie op te sporen en een
cultuur van integriteit in zijn organisatie te bevorderen. Indien geen corrigerende maatregelen
worden genomen of, naargelang van het geval, de verdediging niet effectief wordt ingeroepen, kan
de eerste Partij naar eigen goeddunken het Contract opschorten of beëindigen, met dien verstande
dat alle bedragen contractueel verschuldigd zijn op het moment van schorsing of beëindiging van het
contract blijft verschuldigd, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Paragraaf 4
Elke entiteit, of het nu gaat om een scheidsgerecht of een ander orgaan voor geschillenbeslechting,
dat een beslissing neemt in overeenstemming met de geschillenbeslechtingsbepalingen van het
contract, heeft de bevoegdheid om de contractuele gevolgen te bepalen van elke vermeende nietnaleving van deze ICC-anti-corruptieclausule.

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische
industrie, zoals uitgegeven door de Vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nummer 119/1998. Een exemplaar van deze
verkoop- en leveringsvoorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

