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1. Beleidsverklaring 
 
 

Applus+: 

 

1. Committeert zich wereldwijd aan legaal, ethisch en professioneel zakendoen. 

 

2. Committeert zich eraan te zorgen dat Applus+-professionals, joint venture-partners en Derden 

dit Beleid begrijpen en namens Applus+ zakelijke activiteiten uitvoeren op een legale, ethische 

en professionele manier. 

 

3. Committeert zich aan de bestrijding van omkoping (inclusief commerciële omkoping), 

smeergeld, onjuiste of onwettige betalingen, geschenken of bijdragen, en iedere andere 

oneigenlijke methode waarmee gezocht wordt naar gunstige behandeling door 

Overheidsfunctionarissen, klanten, bestuurders, functionarissen of professionals van andere 

bedrijven of enige andere persoon. 

 

4. Committeert zich eraan te voldoen aan de relevante anticorruptiewetten in de landen waar het 

werkzaam is. 

 

5. Committeert zich aan het serieus nemen van overtredingen van dit Beleid. 

 

6. Committeert zich aan de handhaving van een effectieve uitvoering ter bevordering van dit 

Beleid. 

 

Alle Applus+-professionals en joint venture-partners die namens Applus+ handelen en Derden zijn 

vereist om te voldoen aan dit Beleid en is het verboden om direct of indirect enig ongerechtvaardigd 

voordeel of profijt (steekpenningen, smeergeld of andere illegale betalingen) aan te bieden, te beloven, 

te maken, te vragen of te accepteren dat op enigerlei wijze verband houdt met de zaken van Applus+, 

hetgeen een schending van de verplichtingen van de ontvanger betekent. De Chief Compliance Officer 

zal de Applus+-professionals aanwijzen die training met betrekking tot dit Beleid zullen bijwonen.  

 

Applus+ tolereert geen overtredingen van dit Beleid. Overtredingen van dit Beleid moeten worden 

gemeld aan de Chief Compliance Officer of Division Compliance Officer of aan Applus+. 
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Applus+ handhaaft een geen-vergeldingsbeleid: Applus+-professionals worden niet onderworpen aan 

vergelding voor te goeder trouw gedane meldingen van schendingen of vermoedens van overtredingen, 

of voor het meewerken aan dit Beleid. 

 

De Chief Compliance Officer is de eigenaar van dit Beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 

uitvoering en naleving van dit Beleid. De Chief Compliance Officer is verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen van bewustzijn met betrekking tot dit Beleid binnen Applus+. Neem contact op met de 

Chief Compliance Officer of Division Compliance Officer van Applus+ als u vragen hebt over dit Beleid.  


