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Anticorruptiebeleid 

I. DOEL 

Eaton biedt of accepteert geen smeergeld of andere corrupte betalingen in welke vorm dan ook. Onze 
toezeggingen om ethisch zaken te doen, integer te handelen en de wet na te leven, staan centraal in 
onze waarden en Ethische gedragscode. Dit beleid beschrijft ons verbod op omkoping en corruptie en 
onze verwachtingen voor het naleven van bedrijfspraktijken die in overeenstemming zijn met onze ethiek, 
waarden en van toepassing zijnde wetten. 

II. DOELSTELLING 
 

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers, werknemers voor specifieke projecten, functionarissen en 
directeuren van Eaton en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (‘Eaton’). Bovendien 
geldt dit beleid, indien vermeld in een toepasselijk contract, rechtstreeks voor externe vertegenwoordigers 
en andere zakenpartners van Eaton. 

De belangrijkste begrippen worden hieronder beschreven. Dit beleid dient te worden gelezen in 
combinatie met de Ethische gedragscode, het Beleid voor geschenken en entertainment, het Reis- en 
onkostenbeleid, het Public Affairs-beleid, contracten met de Amerikaanse overheid, de Gedragscode voor 
leveranciers en ander relevant beleid van Eaton. 

III. BELEID 
 

A. SMEERGELD EN ANDERE CORRUPTE BETALINGEN ZIJN VERBODEN  

Eaton en externe vertegenwoordigers moeten zich houden aan alle toepasselijke anticorruptiewetten, 
waaronder de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Britse Bribery Act (UKBA) en 
soortgelijke wetten. Het is Eaton en externe vertegenwoordigers verboden om direct of indirect smeergeld 
of andere corrupte betalingen aan te bieden, te beloven, te geven, te vragen of te ontvangen aan of van 
enige persoon of organisatie, inclusief overheidsinstanties, overheidsfunctionarissen, bedrijven en 
werknemers van bedrijven. Deze verbodsbepalingen zijn wereldwijd van toepassing, ongeacht regionale 
gebruiken, lokale praktijken en concurrentievoorwaarden. 

B. EXTRA BETALINGEN 

Eaton verbiedt extra betalingen. Werknemers van Eaton moeten alle eisen of verzoeken om extra 
betalingen melden aan hun manager en het Ethics & Compliance-kantoor. 

C. BETALINGEN ONDER DWANG  

Betalingen onder dwang zijn niet in strijd met dit beleid. Werknemers van Eaton moeten eisen of 
verzoeken om betalingen onder dwang melden aan hun manager en het Ethics & Compliance-kantoor 
voordat zij een betaling onder dwang doen of zo snel mogelijk nadat de betaling is gedaan. Betalingen 
onder dwang moeten nauwkeurig worden geregistreerd in overeenstemming met de onderstaande 
vereisten voor boekhouding en administratie.  

D. VERWACHTINGEN VOOR HET BEHEER VAN DERDEN 

Eaton verbiedt smeergeld en andere corrupte betalingen die indirect worden gedaan of ontvangen via 
externe vertegenwoordigers. Eaton heeft programma's voor risicobeoordeling, due dilligence-
anticorruptieonderzoek en contractbeheer om het risico van corrupte praktijken door externe 
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vertegenwoordigers te beperken. Deze programma's moeten worden gevolgd bij het selecteren, 
uitbesteden en aansturen van externe vertegenwoordigers.  

E. BOEKHOUDING EN ADMINSTRATIE  

Eaton en externe vertegenwoordigers moeten een deugdelijke boekhouding en administratie bijhouden 
waarin alle transacties van of naar enige persoon of organisatie nauwkeurig en eerlijk worden 
weergegeven, inclusief overheidsinstanties, overheidsfunctionarissen, bedrijven en werknemers van 
bedrijven. De administratie van de derde partij moet in overeenstemming zijn met de interne 
boekhoudnormen en -processen van Eaton. 

F. SCHENDINGEN EN MELDING 

Werknemers van Eaton die zich bewust worden van mogelijke of feitelijke schendingen van dit beleid, 
moeten dergelijke schendingen melden aan hun manager en het Ethics & Compliance-kantoor. 
Schendingen van dit beleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het 
dienstverband. Werknemers van Eaton worden niet gestraft en er zullen geen vergeldingsmaatregelen 
tegen hen worden genomen voor enige vertraging, omzetverliezen of andere gevolgen als gevolg van 
hun weigering om dit beleid te schenden of deel te nemen aan corrupte praktijken of voor het melden van 
dergelijke praktijken. 

G. DEFINITIES  

‘Corruptie’ is machtsmisbruik voor persoonlijk gewin.  

'Smeergeld’ of een ‘corrupte betaling’ is elke betaling, steekpenning, commissieloon of iets van 
waarde die wordt beloofd aan, aangeboden aan of ontvangen van een persoon of organisatie als 
aansporing tot: (a) het op ongepaste wijze verkrijgen, behouden of sturen van zaken; (b) het onrechtmatig 
of ongepast behalen van zakelijk of persoonlijk voordeel; of (c) het oordeel of gedrag van een persoon of 
organisatie beïnvloeden om een gewenst resultaat of gewenste actie te bereiken. Smeergeld of een 
corrupte betaling omvat alles van waarde dat aan een persoon, een familielid of een medewerker van die 
persoon wordt gegeven, met de corrupte intentie om direct of indirect een handeling of beslissing van de 
persoon te beïnvloeden. Voorbeelden van 'alles van waarde' zijn contant geld, kasequivalenten zoals 
cadeaubonnen, geschenken, entertainment, reizen, leningen, voorkeursbehandeling, financiële bijdragen, 
donaties, beloningen, gunsten en aanbiedingen van een dienstverband of stageplaats, ongeacht hoe 
gering de waarde is. 

'Commissieloon’ is een vorm van steekpenning. Het is de onethische of illegale terugbetaling van een 
deel van het reeds betaalde geld dat onderdeel vormt van een legitieme zakelijke transactie. 

‘Betaling onder dwang’ is een betaling die wordt gedaan als reactie op een onmiddellijke bedreiging van 
de veiligheid of gezondheid van een persoon, om zichzelf of anderen te beschermen. Een betaling onder 
andere omstandigheden (bijvoorbeeld als reactie op een bedreiging van economische schade of 
bedrijfsverlies) is geen betaling onder dwang. 

'Extra betaling' is een betaling (meestal een klein bedrag) die wordt gedaan om de uitvoering van een 
routinematige, niet-discretionaire overheidshandeling door een overheidsfunctionaris te waarborgen of te 
bespoedigen. Voor alle duidelijkheid: extra betalingen omvatten geen legitieme betalingen van officiële 
vergoedingen die rechtstreeks aan een overheidsinstelling worden betaald in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving, vastgestelde honorariumtabellen of andere officiële overheidsdocumenten. 
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‘Overheidsfunctionaris’ is een persoon die een wetgevende, administratieve of rechterlijke positie van 
welke aard of niveau dan ook bekleedt, ongeacht of hij/zij in dienst, aangesteld of gekozen is, bij een 
overheidsdepartement of -instantie of bij een publieke internationale organisatie, of die een publieke 
functie of staatsfunctie uitoefent voor of namens een overheidsdepartement, -instantie of -entiteit of een 
openbare internationale organisatie. Hiertoe behoren functionarissen en medewerkers van bedrijven die 
gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van of worden beheerd door een overheid (vaak aangeduid als 
staatsbedrijven of door de staat gedomineerde ondernemingen). Hieronder vallen ook politieke partijen, 
partijfunctionarissen, politieke kandidaten en leden van koninklijke families. 

'Openbare internationale organisatie' is een internationale organisatie die is opgericht door overheden 
of staten, zoals aangewezen onder de Amerikaanse FCPA, de Britse UKBA en andere toepasselijke 
anticorruptiewetgeving, waaronder internationale financiële instellingen zoals de Wereldbankgroep, de 
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD), de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (EBWO), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) 
en intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties.  

‘Externe vertegenwoordigers’ zijn partijen (derden) die zijn ingeschakeld om zaken te doen voor of 
anderszins te handelen namens Eaton. Voorbeelden van externe vertegenwoordigers zijn agenten, 
distributeurs, consultants, tussenpersonen, contractanten, leveranciers en andere derden die zaken doen 
voor of anderszins handelen namens Eaton. 
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