
 

 

 

 

 

 

 

Het is het beleid van Universal dat Universal en haar dochterondernemingen, en hun 

respectieve beheerders, directeuren, werknemers en agenten niet bewust tabak mogen 

leveren aan entiteiten of individuen betrokken bij de productie, distributie of verkoop van 

namaak tabaksproducten. Iedereen die dit beleid overtreedt, of bewust iemands 

overtreding van dit beleid autoriseert, oogluikend toestaat of goedkeurt zal aan strenge 

disciplinaire acties worden onderworpen. 

 

Er is stijgende aandacht vanwege de overheid en de industrie voor de illegale productie, 

distributie, en verkoop van namaak tabaksproducten voor consumptie, in het bijzonder sigaretten. 

" Namaak tabaksproducten" zijn tabaksproducten die onder het handelsmerk of de aanduiding 

van een andere persoon of onderneming worden verkocht met de bedoeling klanten te misleiden 

over de kwaliteit of oorsprong van het product. 

 

Verschillende burgerlijke en strafrechtelijke bepalingen verbieden bewust mee te helpen of deel 

te nemen aan de productie of levering van namaakproducten. Hoewel Universal als verdeler van 

tabaksbladeren geen tabaksproducten voor consumptie verkoopt, worden wij benadeeld door de 

namaak van die producten omdat onze bedrijfsactiviteit gericht is op ondernemingen waarvan de  

gevestigde merken van tabaksproducten het primaire doel vormen van de handel in 

namaakproducten. 

 

Ter ondersteuning van ons anti-namaak beleid, heeft Universal een proces ingesteld om te 

verifiëren dat onze klanten niet in namaakhandel betrokken zijn en dat onze agenten niet bewust 

namaakhandel ondersteunen. Universal zal ook de naleving periodiek onderzoeken door het 

klant/agent verificatieproces te controleren en toezicht uit te oefenen op alle specifieke 

ontwikkelingen op het gebied van namaak die aan het licht worden gebracht door de media, 

regeringscontacten, en door onze werknemers en klanten. Al onze bestaande en toekomstige 

klanten en agenten zullen geïnformeerd worden over de voorwaarden van ons beleid en 

aangemoedigd worden om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van namaak aan onze aandacht 

te brengen. 

 

Universal heeft zich voorgenomen een doeltreffend anti-namaak beleid te hebben. Iedereen in de 

Universal familie moet overwegen hoe dit beleid van toepassing is op elke specifieke transactie, 

activiteit, of gedrag waarin zij betrokken zijn. Vragen of problemen in verband met dit beleid 

moeten aan de Juridische Afdeling van Universal gericht worden, en de Juridische Afdeling moet 

op de hoogte gebracht worden van alle schendingen van dit beleid. 


