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Sonepar verbiedt uitdrukkelijk elke 

vorm van directe of indirecte corruptie 

en beïnvloeding. 

CORRUPTIE 

Omkoping kan worden gedefinieerd als 

het direct of indirect aanbieden, 

beloven, autoriseren of verlenen van 

een onrechtmatig voordeel (hier 

opgevat in de breedst mogelijke zin 

van het woord) aan een persoon met 

een publieke of privéfunctie, met de 

bedoeling deel te nemen aan of af te 

zien van deelname aan een actie die 

direct of indirect binnen de 

bevoegdheid van die persoon valt. 

Corruptie heeft ook betrekking op 

activiteiten waarbij een persoon met 

een publieke of privéfunctie een 

onrechtmatig voordeel vraagt of 

aanvaardt met de bedoeling deel te 

nemen aan of af te zien van deelname 

aan een handeling die direct of indirect 

binnen zijn of haar bevoegdheid valt. 

Omkoping is zowel in de publieke als 

de privésector verboden. 

Omkoping wordt omschreven als: 

 actief als deze waargenomen wordt 

vanuit het oogpunt van de omkoper: 

dit betekent het aanbieden van een 

voordeel aan een persoon/bedrijf uit 

de privésector/staatsbedrijf of 

overheidsinstantie om het uitvoeren 

of niet-uitvoeren van een handeling 

die onder de functie van de 

ontvanger valt te bewerkstelligen; 

 passief als deze waargenomen 

wordt vanuit het oogpunt van 

degene die de omkoopsom 

aanneemt: dit betekent dat een 

persoon/bedrijf uit de 

privésector/staatsbedrijf of 

overheidsinstantie een voordeel 

vraagt of aanvaardt om het 

uitvoeren of niet-uitvoeren van een 

handeling die binnen de 

bevoegdheid van de ontvanger van 

de omkoopsom valt te 

bewerkstelligen. 

Omkoping kan direct of indirect zijn 

(d.w.z. uitgevoerd door derden zoals 

agenten, consultants, zakelijke 

netwerkers, commerciële 

tussenpersonen enz.). 

Er is sprake van omkoping door het 

enkele feit dat een voordeel wordt 

aangeboden of gezocht, ongeacht of 

het voordeel ook daadwerkelijk werd 

toegekend of aanvaard en ongeacht of 

de verwachte handeling werd 

uitgevoerd. 

VERBOD OP CORRUPTIE EN BEÏNVLOEDING 
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BEÏNVLOEDING 

Beïnvloeding is verboden gedrag dat 

zeer nauw verbonden is met 

omkoping. Het doel is echter niet om 

het uitvoeren of niet-uitvoeren van een 

bepaalde actie te bewerkstelligen, 

maar meer om het misbruik van echte 

of veronderstelde invloed te verkrijgen 

en zodanig eer, een dienstbetrekking, 

contracten of een andere gunstige 

beslissing of situatie van een openbare 

instantie of ambt te verkrijgen. 

Net als in het geval van omkoping 

wordt beïnvloeding omschreven als: 

 actief als hieraan wordt 

deelgenomen door een persoon die 

een bepaald soort voordeel biedt 

aan een andere persoon in een 

openbaar ambt of 

privéhoedanigheid waarbij de 

laatste daadwerkelijke of 

veronderstelde invloed heeft op 

openbare autoriteiten of 

functionarissen, teneinde voordelen 

of gunsten van welke aard dan ook 

van de genoemde autoriteiten / 

functionarissen te verkrijgen 

 passief als hieraan wordt 

deelgenomen door een persoon in 

een openbaar ambt of 

privéhoedanigheid die beweert 

daadwerkelijke of veronderstelde 

invloed te hebben en een bepaald 

soort voordeel zoekt of aanvaardt 

om voordelen of gunsten van welke 

aard dan ook van een andere 

persoon te verkrijgen, welke 

voordelen of gunsten van openbare 

instanties zouden komen. 

GESCHENKEN EN VERMAAK 

Gebaren van goede wil door of aan 

een partner van Sonepar moeten strikt 

beperkt en redelijk zijn om te vermijden 

dat een dergelijke medewerker 

persoonlijke voordelen behaalt 

vanwege zijn of haar positie binnen 

Sonepar. 

Onder dergelijke voordelen vallen 

geschenken en vermaak (behalve 

indien van geringe waarde), niet-zaak 

gerelateerde reizen, een renteloze 

lening aan of van een zakenpartner, 

het toesturen van een buitensporig 

aantal promotieartikelen en elk ander 

voordeel dat kan worden beschouwd 

als buitensporig, onredelijk of 

ongepast. 

De meeste landen hebben hun eigen 

anti corruptiewetgeving. In Frankrijk is 

de Sapin II wet wereldwijd van 

toepassing op Sonepar en al haar 

dochterondernemingen.Lokale 

zakelijke praktijken met betrekking tot 

geschenken en vermaak hebben geen 

voorrang op de anti-corruptie richtlijnen 

van Sonepar. 

FACILITERENDE BETALING 

Dit is een betaling, zelfs klein, aan een 

overheidsfunctionaris om het proces 

van een dienst waarop de betaler 

anderszins recht heeft, te versnellen of 

versoepelen. Dergelijke betalingen zijn 

verboden. In alle gevallen is een 

betaling aan een overheidsfunctionaris 

verboden. 
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GEBRUIK VAN 

TUSSENPERSONEN/AGENTEN 

Sonepar verbiedt het inhuren en 

aanhouden van tussenpersonen of 

agenten (die bijvoorbeeld de link 

tussen Sonepar en Sonepars klant 

kunnen zijn) waardoor corrupte 

praktijken worden bevorderd. Daarom 

moet er voordat men dergelijke 

tussenpersonen of agenten gebruikt, 

een zorgvuldigheidsonderzoek worden 

uitgevoerd om het risico op corruptie te 

kunnen beoordelen. 

BELANGENVERSTRENGELING 

Alle medewerkers moeten altijd in het 

belang van Sonepar optreden en 

moeten elke situatie voorkomen waarin 

hun persoonlijke belangen of die van 

familieleden of vrienden, in strijd zijn 

met hun verplichtingen jegens 

Sonepar. 

Elke medewerker moet in de positie 

zijn waar hij/zij een eerlijke en redelijke 

beslissing kan nemen. Het volgende is 

strikt verboden: 

 het gebruiken van uw positie of 

invloed om een ongepast 

persoonlijk voordeel te behalen; 

 het gebruiken van de vertrouwelijke 

informatie van Sonepar voor 

persoonlijk gewin; 

 het misbruiken van voorkennis over 

Sonepar voor persoonlijk gewin; 

 het hebben van een belang in een 

extern bedrijf dat zaken doet met 

Sonepar als er een mogelijkheid 

bestaat voor de medewerker om 

een voorkeursbehandeling te 

krijgen. 
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Sonepar is onderworpen aan 

boekhoudkundige voorschriften en -

eisen die haar verplichten om alle 

activa en passiva van Sonepar 

nauwkeurig en trouw vast te leggen, 

samen met al haar zakelijke 

activiteiten. Sonepar houdt haar 

boeken en documentatie 

dienovereenkomstig bij en de 

jaarrekening wordt jaarlijks 

gecontroleerd door een onafhankelijke 

accountant. 

Alle medewerkers van Sonepar 

moeten meewerken aan het opstellen 

en opnemen van accurate en tijdige 

financiële informatie en gegevens om 

corruptie en beïnvloeding te 

voorkomen en te vermijden. 

Sonepars interne auditteam staat 

Sonepars interne controleteam bij om 

deze doelen te behalen. 

Alle medewerkers van Sonepar 

moeten alle zakelijke transacties 

uitvoeren en registreren, zodat het 

management van Sonepar 

nauwkeurige en tijdige financiële 

rapporten kan genereren. 

 

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLEPROCEDURES 
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De Sonepar Groep doet op open en 

eerlijke wijze zaken en eerbiedigt de 

beginselen van vrije mededinging en 

vereist dat haar medewerkers strikt 

voldoen aan alle toepasselijke wet- en 

regelgeving inzake concurrentie in alle 

landen waar zij actief is. Het doel van 

de mededingingswetten is het 

bevorderen van eerlijke concurrentie 

ten behoeve van klanten. Bij Sonepar 

nemen wij onze verplichtingen op 

grond van deze belangrijke wetten 

zeer serieus. 

VERPLICHTE REGELS 

Alle medewerkers moeten alle klanten 

en leveranciers eerlijk en oprecht 

behandelen en moeten zich houden 

aan de volgende regels: 

 advies inwinnen alvorens te 

handelen, hetzij via gesprekken, 

e-mails, sms'jes of andere 

communicatievormen. 

 te allen tijde concurreren op een 

doortastende, onafhankelijke en 

eerlijke wijze. 

 de prijzen en de commerciële 

voorwaarden zelfstandig 

vaststellen, rekening houdend met 

productiekosten, gerelateerde kosten, 

bijbehorende diensten, 

klantverzoeken en 

marktomstandigheden. 

 geen akkoord of overeenkomst 

aangaan, noch besprekingen met 

een concurrent over prijsstelling en 

toewijzing van klanten, leveranciers, 

gebieden of contracten. 

 vermijden van alle onnodige formele 

of informele zakelijke contacten met 

concurrenten. 

 niet bespreken van gevoelige zaken 

met concurrenten, zoals prijzen, 

kortingen en toewijzing van klanten, 

leveranciers of gebieden. 

 niet delen van gevoelige 

bedrijfsinformatie tijdens 

vergaderingen van 

brancheverenigingen. 

 geen maatregelen nemen om 

concurrenten te verbieden tot de 

markt toe te treden. 

 uitsluitend gebruikmaken van 

openbaar beschikbare informatie 

over concurrenten. 

 niet met een klant delen van prijzen 

en voorwaarden die worden 

aangeboden aan andere klanten. 

MISBRUIK VAN 

MACHTSPOSITIE 

Elk bedrijf met een significant 

marktaandeel (meer dan 30-35%) kan 

worden beschouwd als een 

‘machtspositie’ ten opzichte van zijn 

concurrenten en mag derhalve geen 

onnodige of discriminerende prijzen 

vaststellen, noch verkoopvoorwaarden 

waardoor de markt voor concurrenten 

wordt beperkt. 

EERLIJKE MEDEDINGING 
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SANCTIES 

De mededingingsautoriteiten kunnen 

hoge boetes en gevangenisstraffen 

opleggen voor schending van 

mededingingswetten, zowel aan 

bedrijven als aan hun werknemers en 

dergelijke werknemers kunnen 

disciplinaire maatregelen opgelegd 

krijgen. 
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Sonepar heeft zakelijke relaties met 

handelspartners over de hele wereld 

en is daarom onderworpen aan 

verschillende regels en voorschriften 

inzake export-/importcontroles van 

producten die zij aan haar klanten 

verkoopt of van haar leverancier 

inkoopt. 

De producten die Sonepar verkoopt via 

export of import van/naar het land van 

herkomst, kunnen onderworpen zijn 

aan handelsbeperkingen. 

Handelsbeperkingen kunnen van 

toepassing zijn op het soort producten, 

het land van herkomst van de 

producten, het land van bestemming 

van de producten, het eindgebruik van 

de producten of de eindgebruiker van 

de producten. 

Het is van het grootste belang dat alle 

medewerkers van Sonepar zich 

houden aan de import- en exportregels 

en de interne regels van Sonepar die 

van toepassing zijn in het land waar 

hij/zij diensten verricht. 

 

EXPORT- EN IMPORTVOORSCHRIFTEN 
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Voor vragen kun je contact opnemen Mr. Paul Trudel, Group Chief Compliance 

Officer: chiefcomplianceofficer@sonepar.com 



 

25 rue d’Astorg 

75008 Paris – France 

Tél. : +33 (0)1 58 44 13 12 

 

www.sonepar.com 
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