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Samenvatting 
Britse Bribery Act 2010 

 

Op 1juli treedt in het Verenigd Koninkrijk de ‘Bribery Act 2010’ in werking. Dit creëert een nieuwe 

collectieve afweer tegen corruptie. Er is sprake van volledige bescherming als er geschikte procedures 

voorhanden zijn gericht op het voorkomen van corruptie. 

 

Een commerciële organisatie begaat een misdrijf als een persoon verbonden aan het bedrijf een andere 

persoon omkoopt, met de intentie het verkrijgen of tegenhouden van handel of een bedrijfsvoordeel voor 

die organisatie. 

 

Dit besluit heeft betrekking op corruptie in de particuliere en openbare sector, zowel in het verenigd 

koninkrijk als overzees. Gevolgen kunnen zijn een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar, onbegrensde 

boetes, beslaglegging op opbrengsten, uitsluiting van contracten met de openbare sector en onbevoegd 

verklaring van de manager. De overtreding geldt voornamelijk voor managers en leidinggevenden van 

Britse bedrijven. 

 

Definities: 

 

Commerciële organisaties zijn Britse bedrijven en Britse vennootschappen die waar dan ook zaken doen, 

of buitenlandse bedrijven en vennootschappen die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Verbonden personen zijn personen die diensten verlenen voor of namens een organisatie, zoals 

werknemers, tussenpersonen, adviseurs, contractanten, dochterondernemingen, samenwerkende 

partners, bepaalde leveranciers, maar geen leverancier die enkel producten verkoopt aan de organisatie. 

Corruptie is het aanbieden van, beloven of het geven aan anderen, of verzoeken, ontvangen of akkoord 

gaan met het ontvangen van een financieel of ander voordeel van anderen in ruil voor het ongepast 

uitvoeren van een relevante taak of activiteit. 

Relevante taken of activiteiten omvat alle taken van publieke aard, alle activiteiten die verband houden 

met een bedrijf, alle activiteiten uitgevoerd tijdens iemands dienstverband en alle activiteiten uitgevoerd 

door of namens een vereniging van personen. 

Ongepaste werkzaamheden kan samengevat worden als werkzaamheden die een zijn van de verwachting 

dat een persoon handelt vanuit goed vertrouwen, rechtvaardig of conform een vertrouwenspositie. 

De ‘Bribery Act 2010’ is van toepassing op alle werknemers van  IVL, ongeacht  hun verblijfplaats, die te  

maken hebben met transacties in het verenigd koninkrijk, of met een Brits bedrijf of vennootschap. 

 

Verboden: 

• Het aannemen van of verzoeken om een financiële of andere beloning in welke vorm dan ook 

van, of aanbieden aan, wie dan ook in ruil voor een gunst of ongepaste uitvoering van een taak of 

activiteit. 

• Giften, zoals wijn, horloges, chocolade, geld mag niet aangenomen worden van of aangeboden 

worden aan leveranciers en/of klanten. 

• Aanbod van maaltijden, bezoek aan theater/muziek/sport evenementen mag niet aangenomen 

worden van of aangeboden aan leveranciers en/of klanten tijdens tender of contract 

besprekingen.* 

• Gastvrijheid die verder gaat dan de normale manier van zaken doen (zoals vakanties, korte 

tripjes, overzeese reizen) of die niet in verhouding staan tot het type zaken doen in kwestie, mag 

niet aangenomen worden van of aangeboden aan leveranciers en/of klanten. 



Toegestaan: 

 

• Bescheiden, redelijke en occasionele aanbiedingen van gastvrijheid kunnen acceptabel zijn bij een 

zakenrelatie; de werknemer moet echter zijn/ haar leidinggevende op de hoogte stellen van alle 

aanbiedingen die zij op dit gebied ontvangen en tevens overleggen alvorens zelf aanbiedingen te 

doen op dit gebied. * 

• Goedgekeurde IVL marketing presentjes met een redelijke waarde kunnen door werknemers aan 

klanten gegeven worden na goedkeuring van hun leidinggevende. * 

 

 

*  Bij twijfel moet de werknemer eerst de direct leidinggevende om advies vragen voordat zijn giften 

aanvaarden of beloven. Afdelingshoofden kunnen een richtlijn geven voor de maximale waarde van 

een gift. 


