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COMPLIANCERICHTLIJNEN  
VOOR DISTRIBUTEURS
Victaulic gedragscode

Victaulic spant zich in om in alle landen wettelijke en ethische zakelijke praktijken toe te passen. Victaulic concurreert 
op de basis van de verdiensten van zijn producten en diensten op de wereldwijde markt. We vragen en verwachten 
van onze Distributeurs dat ze deze principes eveneens naleven.  
 
De gedragscode van Victaulic (de ‘Code’) geldt overal ter wereld voor al onze medewerkers, maar ook voor 
onze distributeurs, verkopers en leveranciers. Ze is beschikbaar op www.victaulic.com/code-of-conduct/.  
Deze richtlijnen geven een overzicht van enkele essentiële principes van de Code die vooral belangrijk zijn 
voor de Distributeurs:  
(1) Antiomkoping en anticorruptie; en (2) Naleving van de in- en uitvoerbepalingen. 
 
Antiomkoping en anticorruptie (‘ABAC’)

De wetgeving inzake antiomkoping en anticorruptie (‘ABAC’) verbiedt betalingen aan overheidsfunctionarissen 
met het doel zakelijke activiteiten te verkrijgen of te behouden, evenals commerciële omkoping en corrupt 
gedrag tijdens zakelijke activiteiten. Corruptie kan diverse vormen aannemen, zoals het geven of ontvangen van 
steekpenningen, smeergeld, gunsten, persoonlijke diensten, overmatige kortingen, geschenken of entertainment van 
meer dan bescheiden waarde. Alles wat wordt gegeven of aanvaard zonder uitdrukkelijke of impliciete kennisgeving 
dat de ontvanger nergens toe is verplicht, kan volgens zowel de Amerikaanse als de lokale ABAC-wetgeving 
als omkoping of corruptie worden beschouwd. 
 
Omdat Victaulic in een groot aantal verschillende rechtsgebieden actief is, zijn deze richtlijnen voor distributeurs 
slechts een momentopname van de vereisten inzake de ABAC-wet- en -regelgeving die geldt voor onze distributeurs. 
Uw lokale ABAC-wetgeving kan elementen bevatten die in deze richtlijnen niet zijn vermeld en die nog hogere 
en strengere eisen opleggen. De Distributeurs zijn verantwoordelijk in het kader van elke wetgeving, met name 
de mogelijk toepasselijke lokale wetgeving. We verwachten dat onze Distributeurs al deze wetten naleven. 
 
ABAC-opleiding

Victaulic en al haar Distributeurs dienen ervoor te zorgen dat de werknemers een opleiding krijgen over de ABAC-
risico's en wetgeving. Werknemers op alle niveaus kunnen aan ABAC-risico's blootgesteld zijn als gevolg van hun 
taken, klanten of zelfs de aard van de sectoren waarin we actief zijn. De risico's identificeren en begrijpen is de eerste 
stap naar een doeltreffend complianceprogramma. Victaulic heeft een solide complianceprogramma en -procedures 
ontwikkeld om transacties te controleren en te monitoren en mogelijke inbreuken op de ABAC-wetgeving 
te voorkomen en op te sporen. We verwachten dit ook van onze distributeurs. Victaulic is graag bereid u bij de ABAC-
opleiding te helpen als dat nodig is. 
 
ABAC-certificering 

In het kader van hun zakelijke activiteiten met Victaulic vragen we dat onze Distributeurs de naleving van 
de Amerikaanse en nationale ABAC-wetten bevestigen en certificeren. De ABAC-wetgeving in de Verenigde Staten 
en in uw land bevatten gelijkaardige bepalingen betreffende de onwettigheid van corrupt gedrag . Victaulic vraagt 
u een brief te bezorgen met de bevestiging dat u zich ertoe verbindt de ABAC-wetgeving na te leven.  
 
Contact opnemen met Victaulic 

Als u vragen hebt over het ABAC-complianceprogramma van Victaulic of als u iets wil melden, aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen of gebruik te maken van een van onze anonieme reportingtools op:  
https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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NALEVING 
INVOER- EN UITVOERBEPALINGEN  

VC-CC-5116-DUT  12532 REV D   03/2022
Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 
Victaulic Company en/of haar dochter-/zusterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Alle andere handelsmerken hierin vermeld zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, in de Verenigde 
Staten en/of andere landen. De begrippen 'gepatenteerd' of 'patent in aanvraag' verwijzen naar ontwerp- 
of gebruikspatenten of patenttoepassingen voor artikelen en/of gebruiksmethoden in de Verenigde Staten  
en/of andere landen.© 2022 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Naleving invoer- en uitvoer- en handelsbepalingen

De VS en de Europese Unie leggen beperkende maatregelen op inzake de verkoop en verzending van bepaalde producten 
naar bepaalde landen, organisaties, personen of zelfs het vervoer van producten op bepaalde schepen. Vanwege deze 
regels betreffende de in- en uitvoer van goederen en diensten moeten Victaulic en haar Distributeurs zorgvuldig nagaan 
waar, aan wie, hoe en waarom een product wordt verkocht en verzonden.

Voordat een product wordt verzonden, moeten de Distributeurs deze vier vragen beantwoorden voor elk nieuw order: 
 
1. Vermeld elk land dat bij de transactie betrokken is - staan er landen op de onderstaande lijsten?

2. Verifieer alle partijen bij de transactie - staan er landen op lijsten van landen waarvoor beperkende maatregelen  
 of sancties gelden (zie links)

3. Zijn er licenties, vergunningen of speciale toestemmingen vereist om het product te verkopen en te verzenden?

4. Wat is het eindgebruik en wie is de eindgebruiker van het product? 
 
Victaulic en de Distributeur hebben er alle belang bij problemen in verband met deze vier vragen aan het begin van het 
proces vast te stellen en op te lossen. Ze moeten er ook voor zorgen dat de gepaste screening wordt uitgevoerd en dat 
de conclusie tijdig aan de klant wordt meegedeeld. Deze lijsten wijzigen vaak als gevolg van gebeurtenissen in de wereld 
en politieke acties. Een up-to-date lijst van deze landen en personen vindt u via de onderstaande links.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 LIJST VERKOOPVERBOD:
• Cuba 
• Iran 
• Noord-Korea

• Rusland
• Syrië 
• Zuid-Soedan 

• Venezuela 

 BETROKKEN LANDEN: 

• Afghanistan 

• Balkan 

• Wit-Rusland 

• Bosnië-Herzegovina

• Birma 

• Burundi 

• Centraal-Afrikaanse Republiek 

• Kroatië

• Cyprus 

• Democratische Republiek Congo 

• Eritrea 

• Egypte

• Guinee 

• Guinee-Bissau 

• Haïti 

• Ivoorkust

• Libanon 

• Liberia 

• Libië 

• Macedonië

• Moldavië 

• Montenegro 

• Servië

• Slovenië 

• Somalië 

• Soedan

• Tunesië 

• Oekraïne

• Yemen 

• Zimbabwe 

http://www.victaulic.com

