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VNCI ANTI-CORRUPTIE BELEID EN RICHTLIJNEN 

 

1. Onderwerp en scope 

The Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, de VNCI, is 

een Nederlandse non-profit vereniging. Namens de aangesloten bedrijven 

ontwikkelt de VNCI standpunten over vraagstukken die de Nederlandse chemische 

industrie aangaan en communiceert deze standpunten naar nationale en 

internationale instellingen en organisaties. 

Het doel van dit beleid en deze richtlijnen is het vaststellen van regels voor het 

personeel van de VNCI en voor een externe voorzitter, aangesloten bedrijven of 

derden, die namens de VNCI optreden,  om omkoping en corruptie te voorkomen. 

 

2. Definities, Beleid en Richtlijnen 

2.1 Definitie 

In het kader van dit beleid en deze richtlijnen wordt onder omkoping verstaan: geld, 

goederen, diensten, gunsten, geschenken of andere zaken van waarde die worden 

beloofd, aangeboden, gegeven, gezocht, geaccepteerd of ontvangen met de 

bedoeling om enig ongepast voordeel te behalen voor VNCI of de bedrijven die lid 

zijn van VNCI of om de beslissingen van de VNCI of gedrag op een ongepaste 

manier te beïnvloeden ("omkoping"). 

Actieve omkoping of corruptie komt voor wanneer men steekpenningen belooft, 

aanbiedt of betaalt.  

Passieve omkoping of corruptie komt voor wanneer men steekpenningen zoekt, 

accepteert of ontvangt.  

Omkoping en corruptie - of het nu gaat om overheidsfunctionarissen (openbare 

corruptie), of commerciële entiteiten of particulieren (particuliere corruptie) - kan 

direct of indirect zijn, d.w.z. via derden, zoals agenten of consultants.  

 

2.2 Anti-corruptie Beleid 

Het is het beleid van VNCI dat het haar personeel, een externe voorzitter of 

aangesloten bedrijven en derden die in haar naam handelen, ten strengste 

verboden is zich in te laten met enige vorm van omkoping of corruptie (actief of 

passief, direct of indirect, openbaar of privé) in verband met de activiteiten van 

VNCI.   

 

2.3 Richtlijnen 

 VNCI-medewerkers, een externe voorzitter en aangesloten bedrijven of derden 
die namens haar optreden, mogen nooit steekpenningen beloven, aanbieden, 
betalen, betalen, maken, zoeken, ontvangen of accepteren in verband met de 
activiteiten van VNCI. 
 

 VNCI-medewerkers, een externe voorzitter en aangesloten bedrijven of derden 
die namens VNCI handelen in verband met de zaken of activiteiten van VNCI 
zullen geen sponsoring en/of geschenken of entertainment aanbieden aan een 
derde partij die geïnterpreteerd kunnen worden als een poging tot omkoping.  
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 VNCI-medewerkers, een externe voorzitter en aangesloten bedrijven of derden 
die namens VNCI handelen in verband met de bedrijfsactiviteiten of activiteiten 
van VNCI onthouden zich van elk gedrag dat kan worden opgevat als het 
benaderen van derden met de bedoeling geschenken en/of entertainment te 
ontvangen.  
 

 VNCI-medewerkers, een externe voorzitter en aangesloten bedrijven of derden 
die namens VNCI optreden, dienen ervoor te zorgen dat mensen met wie zij in 
verband met VNCI-activiteiten samenwerken, begrijpen dat omkoping en 
corruptie onaanvaardbaar is. 
 

 VNCI-personeel, een externe voorzitter en aangesloten bedrijven of derden die 
namens VNCI handelen, dienen de directeur van VNCI op de hoogte te stellen 
als zij vermoeden of op de hoogte zijn van omkoping of corruptie binnen de 
VNCI of bij een partij (publieke of private entiteit, bedrijf of individu) in hun 
omgang met de VNCI. 
 

 VNCI-medewerkers, een externe voorzitter en aangesloten bedrijven of derden 
die namens de VNCI optreden, dienen elke vermoede schending van het 
anticorruptiebeleid en de richtlijnen door de directeur van de VNCI onmiddellijk 
te melden aan de voorzitter van het VNCI-bestuur. 

 

 

 

 
 


