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1. Inleiding
1.1 Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev" of het "Bedrijf", met inbegrip van haar
dochterondernemingen en organisaties waarin Anheuser-Busch InBev SA/NV
managementcontrole heeft) hanteert een zerotolerancebeleid ten aanzien van
omkoping en corrupt gedrag in welke vorm dan ook. Omkoping, steekpenningen en
andere ongepaste vergoedingen waarbij overheidsfunctionarissen, klanten,
leveranciers of andere wederpartijen zijn betrokken, zijn ten strengste verboden. Dit
verbod omvat "faciliterende" betalingen (d.w.z. kleine betalingen aan een
overheidsfunctionaris die routinematige, niet-discretionaire officiële taken uitvoert).
1.2 Deze Supplier Anti-Corruption Policy ("Policy") is van toepassing op alle partijen die
goederen of diensten leveren aan AB InBev, met inbegrip van derden die door een
leverancier kunnen worden ingeschakeld voor levering aan AB InBev (samen de
"Leveranciers").
2. Omkoping voorkomen
2.1 In verband met producten of diensten die aan AB InBev worden geleverd in het kader
van een overeenkomst, moeten Leveranciers ermee akkoord gaan dat geen van hun
directeuren, functionarissen, werknemers, partners, vertegenwoordigers en derden
die zij inschakelen, omkoping of steekpenningen in welke vorm dan ook zullen
aanbieden, beloven, autoriseren, verstrekken, verlangen of aannemen. worden
geleverd in het kader van een overeenkomst, moeten Leveranciers ermee akkoord
gaan dat geen van hun directeuren, functionarissen, werknemers, partners,
vertegenwoordigers en derden die zij inschakelen, omkoping of steekpenningen in
welke vorm dan ook zullen aanbieden, beloven, autoriseren, verstrekken, verlangen
of aannemen.iers ermee akkoord gaan dat geen van hun directeuren, functionarissen,
werknemers, partners, vertegenwoordigers en derden die zij inschakelen, omkoping
of steekpenningen in welke vorm dan ook zullen aanbieden, beloven, autoriseren,
verstrekken, verlangen of aannemen.
2.2 Leveranciers moeten en zullen ervoor zorgen dat hun bestuurders, functionarissen,
werknemers en partners:
2.2.1 Alle geldende anti-corruptiewetgeving naleven;
2.2.2 Niet direct of indirect geld, voordeel of andere zaken van waarde aanbieden,
beloven of autoriseren aan personen (met inbegrip van overheidsambtenaren,
werknemers of vertegenwoordigers van AB InBev of andere derden) om een
ongepast voordeel te verkrijgen;
2.2.3 Niet geld, voordeel of andere zaken van waarde verlangen, aannemen of beloven
aan te nemen van werknemers, directeuren of functionarissen van AB InBev of
andere derden om een ongepast voordeel te verkrijgen;
2.2.4 Niet betalen of iets van waarde leveren aan een derde partij wanneer er reden is
om te vermoeden dat de betaling of iets van waarde geheel of gedeeltelijk kan
worden geleverd aan een persoon voor een oneigenlijk doel; en
2.2.5 Niet anderen aansporen, helpen of toestaan om deze verboden te overtreden.
3. Nauwkeurige boeken en registers
3.1 Leveranciers moeten nauwkeurige en complete boeken en registers bijhouden,
inclusief ondersteunende documentatie, gerelateerd aan hun zakelijke relatie met AB
InBev. Leveranciers moeten nauwkeurige, gedetailleerde en gespecificeerde facturen
bijhouden, met ontvangstbewijzen en andere adequate ondersteunende
documentatie, voor alle vergoedingen en uitgaven die voor rekening van AB InBev
worden betaald.

4. Derde partijen
4.1 Leveranciers moeten risico gebaseerde due diligence doen voor de personen of
entiteiten die zij inschakelen als zij in verband met hun zakelijke relatie met AB InBev
mogelijk in contact kunnen komen met overheidsambtenaren. Deze diligence moet
worden gedaan voorafgaand aan de inschakeling van een dergelijke derde partij en
de administratie van deze diligence moet tot ten minste vijf jaar na een dergelijke
betrekking worden bewaard. Een voorbeeldvragenlijst voor due diligence kan op
verzoek worden verstrekt. Leveranciers moeten ook van deze derden eisen dat zij de
principes die in deze Policy zijn opgenomen, zullen naleven.ersonen of entiteiten die
zij inschakelen als zij in verband met hun zakelijke relatie met AB InBev mogelijk in
contact kunnen komen met overheidsambtenaren. Deze diligence moet worden
gedaan voorafgaand aan de inschakeling van een dergelijke derde partij en de
administratie van deze diligence moet tot ten minste vijf jaar na een dergelijke
betrekking worden bewaard. Een voorbeeldvragenlijst voor due diligence kan op
verzoek worden verstrekt. Leveranciers moeten ook van deze derden eisen dat zij de
principes die in deze Policy zijn opgenomen, zullen naleven.
5. Transparantie en openbaarmaking
5.1 Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, moeten Leveranciers AB InBev
onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele beschuldigingen (met inbegrip van
klokkenluidersrapporten), rapporten of bewijs van omkoping of corruptie (met inbegrip
van verzoeken om ongepaste betalingen, ongeacht of er daadwerkelijk een betaling
heeft plaatsgevonden) met betrekking tot hun levering aan AB InBev. Dit omvat de
details van elke kennisgeving, dagvaarding, wettelijke eis, onderzoek,
handhavingsactie, gerechtelijke procedure of andere communicatie van
overheidsinstanties met betrekking tot omkoping of corruptie.
5.2 Leveranciers moeten AB InBev ook onmiddellijk op de hoogte stellen als een van hun
eigenaars, partners, functionarissen, directeurs, werknemers, filialen of agenten een
ambtenaar of werknemer is of zal worden van een overheid, overheidsorganisatie,
departement of instrument (met inbegrip van staatsbedrijven), politieke partij of
internationale overheidsorganisatie.
5.3 Als een Leverancier meent dat er sprake kan zijn van omkoping of corruptie of een
andere kwestie die bekend moet worden gemaakt, dient dit onmiddellijk elektronisch
gemeld te worden via de vertrouwelijke Compliance Helpline.
5.4 AB InBev kan, naar eigen goeddunken, periodiek vereisen dat Leveranciers
certificeringen uitvoeren en aanleveren waaruit blijkt dat zij de geldende anticorruptiewetgeving, de bepalingen van deze Policy en andere contractuele
voorwaarden met betrekking tot het naleven van anti-corruptiewetgeving blijven
naleven.eringen uitvoeren en aanleveren waaruit blijkt dat zij de geldende
anticorruptiewetgeving, de bepalingen van deze Policy en andere contractuele
voorwaarden met betrekking tot het naleven van anticorruptiewetgeving blijven
naleven.
6. Medewerking
6.1 Leveranciers moeten op eigen kosten hun volledige medewerking verlenen aan AB
InBev tijdens interne of door de overheid geleide onderzoeken, controle op hun
naleving van deze Policy of kwesties waarbij er mogelijk sprake is van omkoping of
corruptie met betrekking tot hun levering aan AB InBev, onder meer door een
vertegenwoordiger met voldoende senioriteit en gezag aan te stellen voor het
beantwoorden van verzoeken.

7. Training
7.1 Leveranciers moeten passende training geven aan hun functionarissen, directeuren,
werknemers en zakenpartners en voldoende toezicht houden om hun naleving van
deze Policy te garanderen. Als een Leverancier hulp nodig heeft met dergelijke
trainingen, kan AB InBev hierbij ondersteuning geven. Leveranciers dienen deze
Policy bekend te maken bij alle functionarissen, directeurs, werknemers of
zakenpartners die zijn betrokken bij levering aan AB InBev.
8. Gevolgen van overtredingen
8.1 Als AB InBev redelijke vermoedens heeft dat een Leverancier de bepalingen van deze
Policy heeft overtreden, met inbegrip van wanneer een Leverancier nalaat om
omkopings- of corruptiekwesties te melden, kan AB InBev de zakelijke relatie met de
Leverancier beëindigen of beperken, ongeacht eventuele andere overeenkomsten. AB
InBev kan de zakelijke relatie met de Leverancier beperken door het opschorten van
betalingen of onkostenvergoedingen. anneer een Leverancier nalaat om omkopingsof corruptiekwesties te melden, kan AB InBev de zakelijke relatie met de Leverancier
beëindigen of beperken, ongeacht eventuele andere overeenkomsten. AB InBev kan
de zakelijke relatie met de Leverancier beperken door het opschorten van betalingen
of onkostenvergoedingen.
8.2 Een collega die deze Policy heeft overtreden, kan worden onderworpen aan
disciplinaire maatregelen. Dit kan onder andere, maar niet uitsluitend, een schriftelijke
of mondelinge berisping, schorsing, herplaatsing, demotie of beëindiging van het
dienstverband inhouden.

