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Anti Corruptie beleid 

Introductie 

Indorama Ventures Public Company Limited (“IVL”) vind het erg belangrijk dat zij wereldwijd 

zaken doen op een eerlijke en open wijze, zonder corruptie en omkoping en met 

verantwoordelijkheid. IVL is zich ervan bewust dat gevallen van omkoping en corruptie een 

negatieve invloed hebben op het imago, de merknaam en de duurzaamheid van het bedrijf. 

Daarom zullen alle overtredingen van dit beleid erg serieus genomen worden en bestraft 

worden met de hoogst mogelijke disciplinaire maatregelen zoals bepaald in de wet en 

regelgeving van het land in kwestie.  

Doelstelling  

Het doel van dit beleid is er zeker van te zijn dat IVL en haar dochterondernemingen 

beschikken over de geschikte systemen en procedures ter voorkoming van omkoping en 

corruptie. 

Omvang 

Dit beleid geldt voor de raad van bestuur, het management, werknemers, stagiaires en 

personen die niet in dienst zijn, maar bevoegd om namens IVL te handelen of IVL te 

vertegenwoordigen, inclusief  personen in dienst van dochterondernemingen, gezamenlijke 

ondernemingen en geassocieerde ondernemingen1 evenals belanghebbenden zoals de 

voornaamste leveranciers en klanten. Tevens is dit beleid bedoeld als aanvulling op 

bestaande plaatselijk anti-omkoop of anticorruptie wet,- en regelgeving in de verschillende 

rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn zowel nu als in de toekomst. Indien dit beleid in strijd 

is met de lokale wetgeving, dan zal deze lokale wetgeving gelden.  

Definitie 

“Corruptie” betekent omkoping, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van macht, 

verduistering, witwassen van geld en andere soortgelijke activiteiten. 

“Omkoping” betekent het aanbieden, beloven of geven aan anderen, of verzoeken, 

ontvangen of afspreken te ontvangen van anderen, een financieel of ander voordeel voor het 

onbetamelijk uitvoeren van de functie of een activiteit.  

Dit geldt ook voor betalingen met als doel het versneld afhandelen of vergemakkelijken van 

een standaard administratieve handeling door een ambtenaar. Tevens betalingen die 

gedaan worden voor het verkrijgen of behouden van zaken of enig ander onrechtmatig 

voordeel zoals elders in dit beleid is beschreven. 

                                                           
1
 Geassocieerde ondernemingen zijn de bedrijven waarvan IVL 20%-50% van de aandelen bezit. 
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“Relevante functie of activiteiten” omvat alle functies van publieke aard, alle activiteiten in 

verband met een bedrijf, alle activiteiten uitgevoerd tijdens het dienstverband van een 

persoon of een activiteit uitgevoerd door of namens een persoon of groep personen. 

Verantwoordelijkheden 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de feitelijke opzet, tenuitvoerbrenging en werking van 

het anti-corruptie beleid. Het bestuur kan de verantwoordelijkheid van de tenuitvoerbrenging 

delegeren aan één van de sub comités van het bestuur of een management team als dat 

geschikt geacht wordt het beleid duidelijk te kunnen maken en volledig in te kunnen voeren 

in de bedrijfscultuur.  

Het management is verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste systemen ter 

voorkoming van corruptie in welke vorm dan ook en de ‘Internal Audit Department’ zal deze 

systemen periodiek controleren en verslag uitbrengen aan het Audit Comité. 

Het bedrijf zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden en financiële zeggenschap de 

mogelijkheid dat het bedrijf zich schuldig maakt aan corruptie of slachtoffer word van 

corruptie te minimaliseren. 

De kans op omkoping en corruptie zal beoordeeld worden door het ‘Audit Comité’ die tevens 

jaarlijks intern het anti-corruptie beleid zal beoordelen om er zeker te zijn dat deze nog 

afdoende is en op grond hiervan aanbevelingen voor eventuele aanpassingen doen aan het 

bestuur. 

Richtlijnen Beleid 

Het bedrijf verbiedt nadrukkelijk omkoping in welke vorm dan ook, direct of indirect. 

Hieronder valt ook het maken, beloven of autoriseren van een betaling of geschenk aan een 

tussenpersoon, zakenpartner, staatsambtenaar, politieke partij of andere derden met als 

doel het aanzetten van de ontvanger tot onbetamelijk uitoefening van de functie, taken of 

oordeel en vice versa. 

Giften en Gastvriendelijkheid:  

Het bedrijf erkend dat verschillende culturen, verschillende zienswijzen hebben als het 

gaat om giften en gastvriendelijkheid. Indorama Ventures, als wereldwijd bedrijf, stelt alle 

vestigingen in staat een passende leidraad en limiet vast te stellen als het gaat om het 

geven en ontvangen van giften en gastvrijheid met dien verstande dat dit in 

overeenstemming met de plaatselijke gebruiken is en niet als beloning voor het vragen 

naar of uitvoeren van een illegale dienst gedaan is. In uitzonderlijke gevallen, indien 

redelijk en niet veelvuldig is het aanbieden van /of ontvangen van gastvriendelijkheid in 

relatie tot een zakenrelatie toegestaan. Echter, zal ieder bedrijf toezicht moeten houden 

of de giften en gastvrijheid niet buitensporig of in strijd met de plaatselijke wetgeving zijn. 

Werknemers moeten hun direct leidinggevende op de hoogte stellen voordat zij een 

aanbod doen van gastvrijheid of hierop ingaan. In geval van twijfel, moeten de 

werknemers raad vragen aan hun direct leidinggevende voordat ze een gift of 

gastvrijheidsaanbod accepteren of aanbieden. De waarde van een gift en/of 
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gastvrijheidsaanbod hetzij gegeven, hetzij ontvangen mag nooit meer zijn dan 3.000 

BAHT2 (± € 75,=, dd. 24 augustus 2016).  

 
Procedures 

Sollicitatie procedure: 

Bij sollicitanten zal tijdens de sollicitatieprocedure, in alle redelijkheid en voor zover 

mogelijk, een inschatting gemaakt worden of zij zich in alle waarschijnlijkheid aan dit anti 

corruptie beleid zullen houden. 

Nieuwe werknemers zullen geïnformeerd worden over de gedragsregels van het bedrijf. 

Dit om er zeker van te zijn dat ze het begrijpen en het belang inzien van het naleven 

hiervan; met speciale verwijzing naar het anti-corruptie beleid. 

Werknemers worden geacht alle gevallen van belangenverstrengeling bekend te maken. 

Managers moeten alle mogelijke gevallen van belangenverstrengeling, die het risico op 

omkoping en corruptie kunnen verhogen, in de gaten houden. 

Training: 

Het bedrijf en al haar afdelingen zullen zorgen voor relevante anti-corruptie training en 

oplettendheid bij het aannemen van personeel. Tevens zullen alle werknemers, indien 

relevant, op reguliere basis geïnformeerd worden over de verschillende soorten van 

corruptie, de risico’s die gepaard gaan met corrupte activiteiten, plaatselijke wetgeving 

op het gebied van corruptie, het beleid en de regelgeving binnen het bedrijf en hoe 

corruptiezaken gerapporteerd dienen te worden.  

Procedure van het rapporteren:  

Het bedrijf heeft interne procedures voorhanden voor het rapporteren van onethische 

praktijken/corruptie. Als iemand op de hoogte is van een kwestie waar dit beleid 

geschonden of mogelijk geschonden wordt, zijn zij verplicht dit direct te melden aan een 

van de volgende: hun direct leidinggevende, het klokkenluider comité of de Corporatieve 

Nalevings Afdeling (Corporate Compliance Department). Tevens kan dit per email aan 

ethics@indorama.net of independentdirectors@indorama.net voor een melding tegen 

een lid of meerdere leden van het klokkenluider comité. Iedereen die iets meldt via één 

van deze kanalen zal anoniem blijven. 

Straffende maatregelen 

Iedere werknemer die in aanraking komt met omkoping en corruptie of de personen die hier 

nader onderzoek naar doen hinderen of misleiden, zullen onderworpen worden aan de 

plaatselijk geldende wetten en regelgevingen en alle maatregelen die het bedrijf zou willen 

toepassen zullen conform deze lokale wetgeving zijn. Dit beleid geldt ook voor onze 

belanghebbenden; waardoor de contracten verbroken of herzien kunnen worden indien zij 

                                                           
2
 Lokale wisselkoers kan toegepast worden. 

mailto:ethics@indorama.net
mailto:independentdirectors@indorama.net
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zich schuldig maken aan schending van dit anti-corruptie beleid en indien toegestaan 

volgens de lokaal geldende wetten. In het geval dat één van de bepalingen in dit Anti-

Corruptie Beleid in strijd is met de lokale wetgeving, regels en voorschriften van welke 

eenheid dan ook, dan zullen deze wetten, regels en voorschriften de overhand hebben.   


