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GEEN ONGEPASTE BETALINGEN GEEN ONGEPAST VOORDEEL

Geen geld of iets van waarde mag worden aangeboden, beloofd of betaald, direct of indirect, aan personen, 
inclusief overheidsfunctionarissen, om een ongeoorloofd voordeel te verkrijgen. Dit omvat ook het geven van 
geschenken of het betalen van reis- en verblijfskosten voor een overheidsfunctionaris zonder voorafgaande 
toestemming van Universal.

Bijvoorbeeld, we doen geen betalingen:

•  Aan een overheidsfunctionaris om een verkoopscontract af te sluiten
•  Aan een overheidsfunctionaris om de wetgeving te beïnvloeden
•  Aan een inspecteur om een inspectie te passeren
•  Aan een douaneambtenaar om administratief werk te bespoedigen
•  Aan een overheidsfunctionaris om productinspectie vóór verzending te plannen
•  Aan een overheidsfunctionaris om een leveringscertificaat van een product af te geven
•  Aan een douaneambtenaar om een visum of werkvergunning te behandelen
•  Aan een overheidsfunctionaris om een fytosanitair certificaat te verkrijgen
•  Aan een overheidsfunctionaris om een waarderingsinspectie te beïnvloeden
•  Aan een overheidsfunctionaris als een fooi of gift voor het uitvoeren van zijn taak

GEEN BETALINGEN DOEN NAMENS UNIVERSAL.
ALS EEN DERGELIJKE BETALING WORDT VERZOCHT, INFORMEER ONS 
ONMIDDELLIJK.      

We verwachten het volgende van u:

•  Neem geen acties die in strijd zijn met het beleid van Universal, de FCPA of de wetten van uw land.
•  Kennis en naleving van de Universal Gedragscode en het Anticorruptiehandleiding.
•  Laat ons weten als een van uw functionarissen, bestuurders of werknemers  een overheidsfunctionaris 

is, of een familielid van een ambtenaar, of als een ambtenaar een aanzienlijk financieel belang heeft in 
uw organisatie.

•  Gebruik geen onderaannemers, vertegenwoordigers of agenten voor onze rekening zonder voorafgaande, 
schriftelijke goedkeuring van Universal.

•  Breng ons onmiddellijk op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen in uw organisatie die gevolgen 
kunnen hebben voor de naleving, zoals een verandering van eigenaar of beheer.

•  Informeer ons als een overheidsfunctionaris u ooit vraagt om een betaling te doen of iets te geven in 
strijd met het beleid van Universal.



GEDRAGSCODE EN ANTICORRUPTIEHANDLEIDING 

Universal waarden naleving en integriteit. Een 
belangrijk deel van ons succes is te danken 
aan onze inzet voor integriteit. De Universal 
Gedragscode (GC) en Anticorruptiehandleiding 
(ACH) zijn onze basisdocumenten voor 
naleving en ethiek, waarin veel van ons 
nalevingsbeleid is vastgelegd. 

DE AMERIKAANSE WET BUITENLANDSE CORRUPTE PRAKTIJKEN  
(FCPA)

“Het is onwettig voor een emittent, een binnenlands bedrijf of een 
persoon met Amerikaanse banden corrupte actie te ondernemen 
ter bevordering van een betaling of een belofte, een aanbod, of een 
autorisatie van betaling van steekpenningen of iets van waarde, direct 
of indirect (met” kennis “), aan een buitenlandse functionaris om 
een zakentransactie of een ongeoorloofd voordeel te verkrijgen of te 
behouden.”
Universal houdt zich aan de FCPA en wij verwachten hetzelfde van onze zakenpartners over de hele 
wereld. Volgens de FCPA is het illegaal om geld te betalen of geld of iets van waarde te beloven aan een 
regeringsfunctionaris om een zakentransactie of een ongeoorloofd voordeel te verwerven of the behouden. Dit 
geldt voor betalingen en geschenken gegeven door bedrijven en hun werknemers, alsook door derden die deze 
bedrijven vertegenwoordigen. Het Globaal Nalevingsprogramma van Universal en onze beleidsregels helpen 
ons te voldoen aan de FCPA. Daarom vragen wij dat u zich engageert onze beleidsregels te volgen.

De FCPA definitie van “functionaris” omvat: iedere leidinggevende persoon of werknemer van een buitenlandse 
overheid of een ministerie, een agentschap, of een entiteit ervan, of van een openbare internationale organisatie, 
of een persoon handelend in een officiële hoedanigheid namens een overheid of ministerie, een agentschap, of 
een entiteit, of voor of namens een openbare internationale organisatie.

Zie pagina 8 van het ACH voor meer informatie.

George Freeman
Voorzitter, President en Chief Executive Officer

De Universal Corporation groep van ondernemingen is al meer dan 100 jaar actief. Gedurende die tijd, hebben 
onze medewerkers over de hele wereld hard gewerkt om ons belangrijkste zakenvoordeel op te bouwen en te 
beschermen, namelijk integriteit. Corruptie is een bedreiging voor ons bedrijf en onze medewerkers, en is in 
strijd met onze cultuur. We zijn aan onze klanten, gemeenschappen, aandeelhouders, en onszelf verschuldigd 
om onze activiteiten volgens hoge ethische normen uit te voeren en corruptie aan de kaak stellen. Eenvoudig 
gezegd: wij betalen geen steekpenningen.

We houden ons aan de hoogste normen en we verwachten hetzelfde van onze zakenpartners over de hele wereld. 
Of u een leverancier, verkoper, agent, expediteur, makelaar, consulent of een andere tussenpersoon bent, wij 
verwachten dat u onze waarden en toewijding aan de wettelijke naleving met ons deelt.

Om het even waar ter wereld u zich ook bevindt of wat soort diensten u verricht voor Universal, het is nooit 
aanvaardbaar om steekpenningen, smeergeld of ongepaste betalingen van welke aard ook aan iemand aan te 
bieden.

We vragen dat u zich engageert onze beleidsregels te volgen. Correct  gedrag en een open en eerlijke relatie 
met ons vormen een solide basis voor het creëren van een positieve, nalevingsgerichte  werkomgeving en een 
duurzame en wederzijds succesrijke zakelijke relatie.

HET GLOBAAL NALEVINGSPROGRAMMA VAN UNIVERSAL

Het Globaal Nalevingsprogramma van Universal verzekert 
dat we ons met integriteit gedragen, in overeenstemming met 
ons nalevingsbeleid. Universal heeft een Nalevingspagina 
gecreëerd op de voor iedereen toegankelijke website, en deze 
Nalevingspagina wordt in vijftien talen op punt gehouden. 

Ga naar onze Nalevingspagina voor meer informatie over 
de naleving: www.universalcorp.com/compliance
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