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Dit beleid omvat en wordt aangevuld door de relevante 
bepalingen van de Teradata Gedragscode, de Teradata 
Ethiekgidsen, CMP 912 (Geschenk- en vermaakbeleid) en 
eventuele andere beleidsregels van het Bedrijf waarnaar in 
dit beleid of in de aanvulling op dit beleid wordt verwezen. 

 
 

BEREIK VAN HET BELEID 
 

Teradata kent een nultolerantie voor omkoping, corruptie en witwassen van geld (gezamenlijk 
“Corruptie” genoemd). Dit beleid kan dus “Nultolerantiebeleid” of “Wereldwijd anti-corruptiebeleid” 
worden genoemd. 

 
Het Nultolerantiebeleid is van toepassing op alle handelingen door, namens of betrekking 
hebbende op Teradata of haar aanbiedingen overal ter wereld. Dit beleid moet worden nageleefd 
door alle entiteiten, dochterondernemingen, filialen, distributeurs, wederverkopers, leveranciers, 
aannemers, agenten, tussenpersonen en andere externe vertegenwoordigers van Teradata over 
de hele wereld en door al hun functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten en andere 
vertegenwoordigers (“Mensen van Teradata”). 

 
Dit Nultolerantiebeleid is van toepassing op alle soorten Corruptie – zowel Publieke corruptie als 
Private corruptie. Dit beleid is dan ook van toepassing op alle handelingen door Mensen van 
Teradata waar een “Publieke functionaris” of een “Private functionaris” bij is betrokken. In dit 
beleid wordt met een Publieke functionaris elke medewerker, aannemer, agent, verkozen of 
benoemde functionaris, kandidaat, benoemde of andere vertegenwoordiger van een overheid, 
politieke entiteit, politieke partij, internationaal publiek agentschap of “Staatsbedrijf” bedoeld, zoals 
een bank, een telecommunicatiebedrijf, een transportbedrijf of een nutsbedrijf dat volledig of 
gedeeltelijk eigendom is van een overheidsentiteit. 

 
In dit beleid wordt met een Private functionaris een persoon bedoeld die geen Publieke 
functionaris is, maar die een functionaris, directeur, medewerker, agent of andere 
vertegenwoordiger is van een actuele of toekomstige klant, leverancier, aannemer, dienstverlener, 
distributeur, wederverkoper, agent, tussenpersoon of andere zakenpartner van Teradata. 
Corruptie waarbij een Publieke functionaris is betrokken wordt in dit beleid Publieke corruptie 
genoemd; corruptie waarbij een Private functionaris is betrokken wordt in dit beleid Private 
corruptie genoemd. 
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Teradata vereist dat: 
 

(1) alle toepasselijke wetgeving betreffende anti-omkoping, anti-corruptie en anti-
witwaspraktijken (gezamenlijk “Anti-corruptiewetten”), zoals de Amerikaanse Foreign 
Corrupt Practices Act (“FCPA”), de Britse Bribery Act en soortgelijke wetten in alle 
jurisdicties en locaties waar we zaken doen, te allen tijde worden nageleefd; 

 
(2) beleidsregels, praktische richtlijnen, controlemaatregelen en procedures, die bedoeld 
zijn om het risico op en de impact van omkoping, corruptie en witwassen van geld te 
reduceren, dit te detecteren en aan te pakken, of die helpen bij de naleving van de Anti-
corruptiewetten worden geïmplementeerd binnen het Bedrijf; en  

 
(3) deze beleidsregels, praktische richtlijnen, controlemaatregelen en procedures worden 
opgevolgd en afgedwongen.  

 
Mensen van Teradata wereldwijd: 

(1) worden geacht zich te houden aan hoge ethische bedrijfspraktijken in verband met alle 
activiteiten, zaken en transacties; 

 
(2) moeten zich onthouden van het aanbieden van, vragen van, betalen van, ontvangen 
van, faciliteren van, autoriseren van, goedkeuren van, instemmen met, deelnemen aan, niet 
volledig en nauwkeurig vastleggen in de boeken van het Bedrijf van en het verbergen van 
steekpenningen, smeergelden, witgewassen gelden, ongepaste betalingen ter facilitering 
en/of versoepeling en alle andere corrupte betalingen of overdrachten van zaken van 
waarde en praktijken; en 

 
(3) moeten rekening houden met en zich houden aan andere beleidsregels en normen van 
Teradata die verband houden met gedragingen en praktijken die kunnen leiden tot omkoping, 
corruptie en/of het witwassen van geld, zoals het Teradata Geschenk- en vermaakbeleid 
(CMP 912), het Beleid inzake belangenverstrengeling (CMP 901), het Reis en vermaakbeleid 
(CMP 802), de Teradata Gedragscode en de verwante Teradata Ethiekgidsen. 

 
In de FCPA zijn de minimumvereisten vastgelegd ten aanzien van anti-omkoping en anti-
corruptie waaraan Amerikaanse bedrijven en hun personeel moeten voldoen ten aanzien van 
het zaken doen in, of met betrekking tot, niet- Amerikaanse markten. De FCPA is met name 
van toepassing op de handelingen, betalingen, omkopingen, smeergelden en andere 
overdrachten van zaken van waarde (direct en indirect) met, aan, voor of in verband met 
Publieke functionarissen. Mensen van Teradata die betrokken zijn bij de verkoop of andere 
activiteiten die samenhangen met Publieke functionarissen, moeten er zeker van zijn dat ze te 
allen tijde voldoen aan de FCPA, en dat ze bij twijfel hierover, advies en instructies moeten 
vragen en opvolgen van de juridische afdeling van Teradata of van het E&C Office 
voordat ze betrokken raken bij een handeling die niet voldoet aan de FCPA. 

 
Veel landen, provincies, staten en andere jurisdicties in de wereld, inclusief de meeste staten in 
de VS, hebben al anti-omkoping-, anti-witwas- en anti-corruptiewetten, -regels en -richtlijnen 
aangenomen die zowel van toepassing zijn op de Publieke corruptie als op de Private corruptie. 
Deze wetten zijn vaak van toepassing op bedrijven en hun vertegenwoordigers die: 



Teradata - GEVOELIG 
Gebruik volgens de instructies van het Bedrijf 

BELEIDSHANDLEIDING VOOR HET CORPORATE MANAGEMENT  

 

 

Beleid 

NULTOLERANTIE VOOR OMKOPING, 
CORRUPTIE EN WITWASSEN VAN GELD 
(WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID) 

Nummer beleid 

904 

Pagina  

3 van 6 

 
 

 
(1) zijn gevestigd of zaken doen in die jurisdictie; (2) bieden op of deelnemen aan contracten die 
gerelateerd zijn aan de overheid (als primaire aannemer of als onderaannemer) voor of in die 
jurisdictie; of (3) burgers, ingezetenen of bedrijven, die zijn gevestigd of zaken doen in die 
jurisdictie, in dienst hebben, onder contract hebben of anderszins gebruiken. 

 
Dit type anti-corruptiewetten wordt steeds meer rigoureus toegepast over de hele wereld en in 
talrijke jurisdicties. De straffen voor schendingen van deze wetten kunnen onder meer zijn: 
lange gevangenisstraffen voor de personen die hierbij betrokken zijn, zware boetes voor zowel 
de personen als de bedrijven die hierbij betrokken zijn en mogelijke verbeurdverklaring van 
onterechte winsten bij de betreffende bedrijven. Schendingen kunnen worden gebaseerd op 
het corrupte gedrag zelf en/of op het feit dat het bedrijf geen adequate procedures heeft ter 
voorkoming, detectie en stoppen van omkoping en/of corruptie of het ontbreken van een 
nauwgezette boekhouding waarin het ware bedrag, het doel, de aard en de betrokken partijen 
van alle transacties en andere overdrachten van zaken van waarde volledig en eerlijk wordt 
vermeld Medewerkers en vertegenwoordigers van het Bedrijf, die de controles en procedures 
van het Bedrijf gericht op het voorkomen, detecteren en stoppen van omkoping en/of corruptie, 
schenden of die bewust valse, onnauwkeurige of onvolledige vermeldingen in de boekhouding 
van het Bedrijf plaatsen (inclusief geschenken, vermaak en reizen), kunnen derhalve een 
schending van de Anti-corruptiewetten begaan. Het Bedrijf hanteert een nultolerantie ten 
aanzien van kennis over schendingen van deze controles, procedures en vereisten op het 
gebied van boekhouding en verslaglegging. Het bedrijf zal disciplinaire acties ondernemen 
tegen alle Mensen van Teradata die dit beleid schenden, tot en met beëindiging van de 
arbeidsrelatie of (als de betrokkenen geen werknemers zijn) beëindiging van het contract met 
Teradata en het Bedrijf kan de schending rapporteren aan strafrechtelijke autoriteiten en 
meewerken aan het onderzoek en de vervolging van allen die bij deze schendingen betrokken 
zijn. Alle schendingen van dit type Anti-corruptiewetten, ongeacht de omvang van de 
betreffende bedragen, worden ernstig genomen en kunnen en zullen niet worden getolereerd 
door het Bedrijf. 

 

 

BELEID 
 

De Mensen van Teradata moeten op een wettelijke en ethische wijze zaken doen, moeten alle 
Anti-corruptiewetten naleven, inclusief de FCPA en de Britse Bribery Act en moeten voldoen aan 
alle vereisten op het gebied van boekhouding, verslaglegging en procedures van of gerelateerd 
aan deze wetten. De beleidsregels hieronder geven de minimaal vereiste normen aan voor een 
dergelijk gedrag. Het werkelijke gedrag in zakelijke betrekkingen van de Mensen van Teradata 
wordt echter geacht uit te stijgen boven deze minimale normen. Bijvoorbeeld, zelfs in een 
jurisdictie waar Private corruptie in de vorm van genereuze persoonlijke geschenken en/of 
vermaak en gunsten voor een vertegenwoordiger van de klant niet illegaal is onder de expliciete 
provisies van de lokale wetgeving of zoals gehandhaafd door de lokale strafrechtelijke 
autoriteiten, is het toch nog steeds verboden voor Mensen van Teradata om hieraan deel te 
nemen. 
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BELEIDSREGELS 
 

1. Directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en andere externe vertegenwoordigers 
van het Bedrijf mogen geen: 

 

Steekpenningen, smeergeld, geld of andere zaken van waarde, direct of indirect, 
betalen, mogen niet aanbieden om deze te betalen, beloven om deze te betalen of 
betaling ervan toestaan aan of ten voordele van een Publieke functionaris of een 
Private functionaris om, of met de bedoeling om een illegale, corrupte of ongepaste 
voorkeursbehandeling voor het Bedrijf te verkrijgen, behouden of beïnvloeden door 
deze functionaris of door zijn/haar agentschap, staatsbedrijf of bedrijf. 

 
Ten gevolge hiervan zijn “faciliterende betalingen” en “smeergeld” strikt verboden. 
Een faciliterende betaling en/of smeergeld verwijst meestal naar een contante 
betaling of andere overdracht van één van de Mensen van Teradata aan een 
overheidsfunctionaris die wordt ontvangen of kan worden bewaard door die 
overheidsfunctionaris in zijn/haar individuele capaciteit om zijn/haar plichten uit te 
voeren op een wijze die gunstig is voor Teradata of een persoon van Teradata. 
Bijvoorbeeld, in het verleden en bij andere bedrijven en in andere locaties buiten 
de VS is het normaal, acceptabel en/of legaal geweest dat een werknemer van 
een bedrijf een kleine faciliterende betaling en/of smeergeld betaalde, bijvoorbeeld 
in de vorm van fooien, aan bepaalde overheidsfunctionarissen om de verwerking 
van ministeriële aangelegenheden, zoals douane- en immigratiezaken, te 
faciliteren en te versoepelen. Dit soort faciliterende betalingen en/of smeergelden 
zijn verboden door Teradata en het Bedrijf heeft een nultolerantiebeleid hiervoor, 
of dit nu technisch gesproken illegaal is in het land in kwestie of niet. 

 
Als er echter een door een legitieme overheidsinstantie gepubliceerde een 
betaalde spoedbehandeling of spoeddienst wordt aangeboden door een 
overheidsinstantie en het geld wordt betaald via een cheque of via elektronische 
betaling door of voor het Bedrijf aan de overheidsinstantie en dit wordt correct 
vastgelegd in de boekhouding en verslagen van Teradata, dan wordt een 
dergelijke betaling niet gezien als een faciliterende betaling en/of smeergeld. 
Bijvoorbeeld, een nutsbedrijf dat eigendom van een overheid is kan het Bedrijf de 
mogelijkheid bieden om gebruik te maken van spoeddiensten, aansluiting buiten 
normale werktijden of reparatiediensten als het Bedrijf hiervoor door het 
nutsbedrijf gepubliceerde vergoedingen/tarieven betaald; is dit geen betaling van 
een faciliterende betaling/smeergeld of een schending van dit beleid. Als één van 
de Mensen van Teradata twijfelt of een voorgestelde betaling een verboden 
betaling, een faciliterende betaling en/of smeergeld of een legitieme betaling van 
een spoedtarief is, dan moet hij/zij advies en instructies vragen van een 
medewerker van de juridische afdeling van Teradata of van het E&C Office, 
voordat een dergelijke betaling wordt uitgevoerd en moet het advies van de 
juridische afdeling van Teradata of van het E&C Office worden opgevolgd. 
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2. Het beleid, de procedures en controles ten aanzien van de boekhouding in het bedrijf 
worden aangepast en doorgevoerd, zodat de vereisten op het gebied van nauwkeurig 
boekhouden en adequate procedures van de FCPA, de Britse Bribery Act en andere Anti-
corruptiewetten worden nageleefd om te verbieden en te verhinderen dat bedrijfsgelden 
worden gebruikt in schending van deze wetten en om zo te vereisen dat de boeken en 
verslagen van het Bedrijf volledig, eerlijk en naar redelijkheid de ware en nauwkeurige 
bedragen, identiteiten, data, aard en doel van alle betalingen, uitgaven, overdrachten, 
activa en transacties worden vastgelegd door, voor of van het Bedrijf. Meer specifiek: 

 

a. alle transacties die betrekking hebben op de fondsen of de activa van het Bedrijf en 
zijn dochterondernemingen moeten worden vastgelegd in de boeken van het Bedrijf 
en worden weergegeven voor de wereldwijde financiële organisatie van het Bedrijf in 
regelmatige financiële rapporten en verslagen; 

 

b. fondsen of activa die niet voorkomen in de boeken en verslagen van het Bedrijf en 
die niet worden weergegeven voor de wereldwijde financiële organisatie van het 
Bedrijf (soms ook wel “smeergeld” genoemd) zijn verboden; 

 

c. er mogen geen valse of misleidende vermeldingen worden geplaatst in de boeken en 
verslagen van het Bedrijf of haar dochterondernemingen; 

 

d. alle gedane betalingen en alle gemaakte kosten (inclusief andere vormen van 
overdrachten, transacties en verkopen van activa, zoals het aanbieden van zaken 
van waarde als betaling in natura) namens het Bedrijf of haar 
dochterondernemingen moeten worden ondersteund door adequate documentatie, 
die volledig, eerlijk en redelijk de ware en nauwkeurige bedragen, identiteiten, 
ontvangers, data, aard en doelen van dergelijke betalingen/kosten weergeeft; 

 

e. er mag geen betaling worden gedaan en geen kosten worden gemaakt (inclusief 
andere vormen van overdrachten, transacties en verkopen van activa, zoals het 
aanbieden van zaken van waarde als betaling in natura) voor een ander doel dan 
wordt vermeld in de documentatie waarin de betalingen/kosten worden beschreven; en 

 

f. het maken van valse of misleidende vermeldingen, of het weglaten of laten weglaten 
van feiten of vermeldingen om een beambte, accountant, auditor of andere functionaris 
van het Bedrijf te misleiden in verband met een audit, onderzoek of de voorbereiding 
van financiële overzichten is verboden. 

 
In de Corporate Finance and Accounting Policies van het Bedrijf en soortgelijke operationele 
procedures worden de boekhoudkundige controles vastgelegd die worden gebruikt om de 
naleving van dit beleid te verzekeren, te bewaken en te verifiëren. 

 
3. De juridische afdeling of de E&C Office van het Bedrijf moeten onmiddellijk op de hoogte 

worden gesteld van elke schending of elk redelijk vermoeden van een schending van dit 
beleid of wanneer er vragen zijn ten aanzien van dit beleid, de naleving ervan of de wetten 
waarop dit beleid betrekking heeft. 
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4. Elke functionaris, manager en werknemer die volgens het beleid en/of de procedures van 
het Bedrijf geacht wordt regelmatig te verklaren dat de boeken en verslagen, de financiële 
overzichten en/of rapporten en/of de toelichtingen van het Bedrijf accuraat, compliant en 
compleet zijn naar zijn/haar beste weten en/of eventueel alle uitzonderingen op deze 
verklaring op te sommen, moeten in zijn/haar periodieke verklaring en vermelding van 
uitzonderingen elke schending van dit beleid waarvan hij/zij op de hoogte is, vermelden,  
in zoverre dat de schending nog niet accuraat is vermeld in de boeken en verslagen, de 
financiële overzichten en/of rapporten en/of de toelichtingen van het Bedrijf of in de 
rapporten die zijn gemaakt voor de Chief Financial Officer, de juridische afdeling, de E&C 
Office, de Chief Executive Officer, het auditcomité en/of de Raad van Bestuur van het 
Bedrijf. 
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AANVULLING OP HET BELEID 
 

Samenvatting van de belangrijkste wettelijke vereisten en implicaties van FCPA/ 
anti-omkoping/anti-corruptie en de wijze waarop hiermee bij Teradata wordt omgegaan 

 

Deze aanvulling is bedoeld om op een hoger niveau richtlijnen te geven aan de Mensen van 
Teradata die verder gaan dan wat is vermeld in het beleid waarbij deze aanvulling hoort. Deze 
samenvatting is een verzameling (vanaf de datum waarop deze versie van het beleid geldig 
werd en is bijgewerkt tot de laatste revisiedatum voor dit beleid) van: diverse voorzieningen van 
de FCPA en andere Anti-corruptiewetten; interpretaties van, beslissingen/opinies aangaande en 
zaken betreffende Anti-corruptiewetten; richtlijnen, “best practices”, aanbevolen handelingen ter 
vermijding/beperking van risico's en projecties van potentiële uitkomsten betreffende Anti-
corruptiewetten; en beleidsregels, praktische richtlijnen, procedures, vereisten en handreikingen 
van het Bedrijf met betrekking tot de Anti-corruptiewetten. 

 
Deze samenvatting is geen erkenning door of rechtspositie of juridisch advies van het Bedrijf 
van wat de specifieke voorzieningen, vereisten of interpretaties van de Anti-corruptiewetten zijn 
of zullen zijn op een bepaald moment of dat een schending van de Anti-corruptiewetten 
noodzakelijk heeft plaatsgevonden wanneer deze wetten worden toepast op specifieke feiten 
en omstandigheden. 

 
Als één van de Mensen van Teradata een vraag heeft of zich zorgen maakt of iets al dan niet 
voldoet aan de Anti-corruptiewetten, moet hij/zij contact opnemen met de juridische afdeling of 
de E&C Office van het bedrijf, op het moment dat het probleem zich voordoet, zodat specifieke 
juridische bijstand en advies kan worden gegeven op dat moment op basis van de actuele 
feiten en omstandigheden. 

 
De Gedragscode van het Bedrijf, de relevante Ethiekgidsen en andere beleidsregels (inclusief 
het Teradata Geschenk- en vermaakbeleid (CMP 912), het Beleid inzake 
belangenverstrengeling (CMP 901) en de Corporate Finance and Accounting Policies) bieden 
ook meer details met betrekking tot de vereisten en een handreiking betreffende specifieke 
problemen en omstandigheden ten aanzien van de naleving van en het afhandelen van zaken 
die betrekking hebben op de Anti-corruptiewetten. 

 
De doelstellingen van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zijn onder meer: 
(1) het vermijden dat bedrijven die in de VS zijn gebaseerd en/of daar handelen en alle 
dochterondernemingen en hun werknemers en andere vertegenwoordigers in de hele wereld 
steekpenningen, smeergeld en andere corrupte betalingen/overdrachten geven om zaken te 
verkrijgen, te behouden of te beïnvloeden of andere illegale, corrupte of ongepaste 
voorkeursbehandelingen te krijgen van ambtenaren, overheidsentiteiten, ondernemingen die 
volledig of gedeeltelijk eigendom van de overheid zijn of van internationale publieke 
agentschappen; en (2) het vereisen van boekhoudprocedures en -controles om (i) te 
vermijden dat bedrijfsfondsen worden gebruikt voor dergelijke onwettelijke, onethische, 
corrupte of ongepaste doeleinden en (ii) hebben een bedrijfsboekhouding en verslaglegging 
die volledig, eerlijk en redelijk de ware en nauwkeurige bedragen, identiteiten, ontvangers, 
data, aard en doelen van dergelijke betalingen/kosten weergeeft (inclusief zodat dergelijke 
verboden transacties transparant en duidelijk zichtbaar zijn). 
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I. ANTI-OMKOPING/ANTI-CORRUPTIEVOORZIENINGEN 
 
A. VERBODEN 

 

Een schending van de FCPA vindt plaats wanneer het volgende gebeurt: 
 

 

1. Er is sprake van een verboden handeling. 
 

a. De handelingen die worden verboden door de FCPA zijn onder meer betalingen, 
geschenken, aanbiedingen van betalingen of geschenken, beloften van betalingen of 
geschenken en toestemming geven om te betalen of om geld of iets van waarden te 
geven. 

 

b. Het is ook verboden om een betaling, aanbieding tot betaling, belofte tot betaling of 
autorisatie tot betaling van geld, geschenken of iets anders van waarde aan een 
derde persoon of partij te doen, wetende (of een goede reden hebbende om te 
geloven) dat de betaling of het geschenk door deze derde persoon of partij zal worden 
gebruikt in strijd met de FCPA. Het niet uitvoeren van een redelijk onderzoek of het 
niet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen ten aanzien van de derde persoon of partij 
of ten aanzien van wat al dan niet wordt gedaan of wordt toegestaan om te worden 
gedaan met de betalingen/geschenken/activa van het bedrijf door de derde partij en 
het niet handelen of het niet uitvoeren van een redelijk verder onderzoek of het niet 
voldoen aan de zorgvuldigheidseisen wanneer er waarschuwingssignalen zijn ('rode 
vlaggen') van een mogelijke schending van de FCPA -- kan bewijs zijn van of 
aanleiding geven tot een gevolgtrekking dat kennis of een redelijke basis om te 
geloven dat de betalingen/geschenken/activa worden gebruikt in strijd met de FCPA. 

 
2. De betaling of de gift heeft betrekking op geld of iets van waarde. 

 

a. Dit kan onder meer contant geld zijn, een gift van een eigendom, de betaling van 
kosten, een lening, een financiële garantie, het gebruik of de overdracht van een 
activum of iets van waarde voor (of voor het persoonlijk voordeel van) de persoon die 
de ontvanger is. 

 

b. De betaling of de gift kan direct of indirect worden gedaan aan, of via, een derde 
persoon of partij. 

 
3. De betaling of gift is bedoeld voor (of voor het persoonlijk voordeel van) een ambtenaar of 

een kandidaat (of één of meer van zijn/haar familieleden, collega's, agenten of andere 
vertegenwoordigers). 
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a. Verboden betalingen of giften mogen niet worden gedaan aan (of voor het persoonlijk 
voordeel van) “functionarissen”. “Functionarissen” zijn onder meer ambtenaren en 
werknemers van een overheid, of een afdeling, agentschap of divisie van die overheid, 
of een entiteit die geheel of gedeeltelijk eigendom is van die overheid (een 'staatsbedrijf', 
zoals banken, nutsbedrijven, transportbedrijven en telecommunicatiebedrijven die 
gedeeltelijk in handen zijn van de overheid) of een internationale publieke instelling 
(zoals de Verenigde Naties en de bijbehorende agentschappen en organisaties). 
“Functionarissen” zijn ook alle personen die in een officiële, vertegenwoordigende of 
relationele capaciteit handelen voor of met betrekking tot een andere functionaris of voor 
een overheid, of een afdeling, agentschap of divisie van die overheid, of een 
staatsbedrijf of een internationaal publiek agentschap. 

 
b. Verboden betalingen en giften mogen niet worden gedaan aan (of voor het voordeel 

van) een politieke partij of de functionarissen hiervan of aan (of voor het voordeel van) 
een kandidaat voor een politiek ambt. Dienovereenkomstig mogen alle betalingen, 
kosten, geschenken en leningen/overdrachten van activa aan (of voor het voordeel van) 
politieke partijen, politieke functionarissen of politieke kandidaten waarvoor fondsen, 
activa middelen van het Bedrijf worden gebruikt, alleen worden gedaan met de 
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Vice President of Government Affairs 
van het Bedrijf en alleen wanneer en tot de mate waarin deze voldoet aan de 
bepalingen van de FCPA, van andere toepasselijke wetten betreffende anti-omkoping, 
anti-corruptie en anti-witwaspraktijken, van alle toepasselijke wetten, regels en 
onthullingen op het gebied van verkiezingen en campagnefinanciering en de 
Beleidsverklaring inzake politieke activiteiten van het Bedrijf (zie). 
http://www.teradata.com/Political-Activity-Policy-Statement 

 

4. De betaling of gift is “corrupt”. 
 

Een betaling of gift is “corrupt” wanneer de bedoeling van de betaling of de gift is (a) om 
een politieke functionaris of politieke kandidaat te beïnvloeden in zijn of haar officiële 
capaciteit om te handelen of te beslissen over een probleem of (b) om de functionaris of 
de kandidaat te beïnvloeden zodat deze handelt of niet handelt in strijd met zijn of haar 
wettelijke plicht. Zelfs als de poging om de functionaris of de kandidaat op deze wijze te 
beïnvloeden, niet slaagt, vormt dit een schending van de FCPA. Het feit dat een betaling 
of gift is betaald of aangeboden kan, in en op zich, voldoende bewijs vormen van 
corruptie of kan aanleiding geven tot een gevolgtrekking dat er sprake is van een 
corrupte bedoeling die in strijd is met de FCPA (m.a.w. het is niet nodig dat er reëel, 
duidelijk, bevestigend bewijs van een corrupte bedoeling wordt aangetoond om ervoor te 
zorgen dat er een schending van de FCPA heeft plaatsgevonden). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teradata.com/Political-Activity-Policy-Statement)
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5. De betaling of de gift is gedaan om andere zakelijke voordelen te verwerven, te behouden 

of te sturen of om een andere illegale, corrupte of ongepaste voorkeursbehandeling te 
verkrijgen of te beïnvloeden van een functionaris, een overheidsentiteit, een staatsbedrijf 
of een internationaal, publiek agentschap. 

 
a. Het is een schending als het doel van de betaling of de gift het sturen van bestaande, 

voortdurende of toekomstige zaken naar een bepaalde persoon is. 
 

b. Het is ook een schending als een betaling of gift wordt gedaan met het doel om een 
voorkeursbehandeling bij de belastingdienst te verkrijgen, om overtredingen van de 
wet toe te staan of te negeren of om een andere voorkeursbehandeling te verkrijgen 
die betrekking heeft op bestaande, voortdurende of toekomstige contracten of 
bedrijfsactiviteiten. Normale lobby- en handelsassociatie-activiteiten zijn niet 
noodzakelijk overtredingen, zolang deze voldoen aan de toepasselijke wetten, regels 
en verplichtingen tot openbaarmaking die betrekking hebben op anderszins wettelijk 
toegestane lobby- en handelsassociatie-activiteiten, vooraf zijn goedgekeurd door de 
Vice President of Government Affairs van het Bedrijf en voldoen aan de 
Beleidsverklaring inzake politieke activiteiten van het Bedrijf (zie). 
http://www.teradata.com/Political-Activity-Policy-Statement 
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B. BETALINGEN/GIFTEN AAN DERDE PARTIJEN 
 

Een schending van de FCPA kan ontstaan door het doen van, het aanbieden of toestaan van 
een betaling of gift aan een derde persoon of partij wetende (met zekerheid of met sterke 
overtuiging), of wanneer er een redelijke basis is om dit aan te nemen, dat de betaling of de gift 
wordt gebruikt door de derde persoon of partij om een functionaris of politieke kandidaat te 
beïnvloeden op een wijze die strijdig is met de FCPA als het Bedrijf de betaling of gift 
rechtstreeks had gedaan of aangeboden aan (of voor het voordeel van) de functionaris. 

 
C. UITZONDERINGEN 

 

De volgende betalingen zijn niet noodzakelijkerwijs strijdig met de FCPA: 

 
1. Betalingen, fooien of vergoedingen aan functionarissen in de vorm van wettelijk toegestane 

'faciliterende betalingen' die gebruikelijk en nominaal zijn en uitsluitend zijn bedoeld voor het 
regelen of bespoedigen van routinematige, niet-discretionaire overheidshandelingen, zoals: 

 

a. het verkrijgen van vergunningen, licenties en andere officiële documenten die nodig zijn 
om zaken te kunnen doen; 

 

b. het verwerken van overheidsformulieren, zoals visa en werkorders; 
 

c. het verzorgen van politiebescherming, het ophalen en afleveren van de post, het plannen 
van inspecties in verband met contracten of het transport van goederen in het land; en 

 

d. het voorzien van telefoonlijnen, elektriciteit, water en het in- en afladen van vrachten, 
 
ervan uitgaande dat dergelijke betalingen legaal zijn onder de schriftelijke wetgeving in het land 
waar ze plaatsvinden; en ervan uitgaande dat de ware en nauwkeurige bedragen, identiteiten, 
ontvangers, data, aard en doelen van dergelijke faciliterende betalingen volledige, eerlijk en 
redelijk zijn vastgelegd in de boeken en verslagen van het Bedrijf. Het is echter belangrijk om te 
weten dat deze handelingen mogelijk nog steeds strijdig kunnen zijn met het Nultolerantiebeleid 
van ons Bedrijf, met de Britse Bribery Act en/of met andere anti-omkoping-, anti-corruptie- en 
anti-witwaswetten en dat deze handelingen niet mogen worden geautoriseerd of gedaan zonder 
de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de juridische afdeling van Teradata of de E&C 
Office als er ook maar enige twijfel is of de voorgestelde betaling illegaal is, een niet-toegestane 
faciliterende betaling/smeergeld is of strijdig is met het beleid van Teradata. 

 
2. Het verschaffen op kosten van het bedrijf of het doen van redelijke en bonafide (d.w.z. 

legitiem, in goed vertrouwen, gepaste) terugbetalingen voor kosten als reizen, maaltijden 
en onderdak die zijn gemaakt door of namens een functionaris of kandidaat zijn 
toegestaan als deze rechtstreeks zijn gerelateerd aan: 

 

a. het promoten, demonstreren of uitleggen van producten of diensten; of 
 

b. het uitvoeren van een contract met een overheid, een agentschap van die overheid, 
een staatsbedrijf of een internationaal, publiek agentschap, 
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ervan uitgaande dat zulke kosten/terugbetaling legaal zijn onder de geschreven wetgeving van 
het toepasselijke land/staat/provincie/jurisdictie; er ook van uitgaande dat de ware en accurate 
bedragen, identiteiten, data, aard en doelen hiervan volledig, eerlijk en naar redelijkheid zijn 
vastgelegd in de boeken en verslagen van het Bedrijf; en er van uitgaande dat deze niet ook 
kosten en terugbetalingen bevatten voor persoonlijke en/of vakantie reizen, maaltijden of 
onderdak voor de functionaris of voor personen die geen functionaris is met betrekking tot de 
betreffende zakenreis en/of zakelijke kosten. Deze kosten en terugbetalingen moeten 
bijvoorbeeld niet worden aangeboden, geboekt of geautoriseerd voor een familielid of vriend 
van de functionaris en de relevante kosten en/of terugbetalingen die zijn geboekt door 
het Bedrijf mogen alleen de echte en redelijke kosten voor de reis, maaltijden en onderdak 
betreffen voor de periode die redelijkerwijs nodig is en voor de locaties die redelijkerwijs 
noodzakelijk zijn, voor het legitieme zakelijke doel dat wordt vermeld in de boeken en verslagen 
van het Bedrijf (d.w.z. als de functionaris een familielid of een vriend wil meenemen of als de 
functionaris de periode van het verblijf wenst uit te breiden voor zijn/haar persoonlijke vakantie of 
voor een ander doel dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de legitieme 
zakelijke activiteiten en/of als de functionaris andere bestemmingen wenst toe te voegen voor 
een persoonlijke vakantie of andere doelen buiten wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de legitieme zakelijke activiteit – dan moeten de kosten voor deze onderdelen van 
de reis, maaltijden en onderdak worden geboekt als persoonlijke kosten van de functionaris en/of 
de gast, niet als zakelijke kosten van het Bedrijf en dit mag ook niet worden aangeboden, 
geboekt of toegestaan door het Bedrijf). 

 
De controle, het advies en de goedkeuring van de juridische afdeling of van de E&C Office 
van het Bedrijf moeten worden verkregen voordat deze zakelijke kosten en/of 
terugbetalingen voor reizen, maaltijden en onderdak worden geboekt of goedgekeurd voor, 
of ten voordele van een Publieke functionaris. 

 
En ook al is de FCPA specifiek van toepassing op betalingen, giften en overdrachten aan of voor 
Publieke functionarissen, het gaat hier om Publieke corruptie en Teradata is verplicht om de 
Mensen van Teradata te informeren over de FCPA en de mogelijke implicaties, moeten de 
Mensen van Teradata in gedachte houden dat in het beleid van Teradata, de Teradata 
Gedragscode, de Britse Bribery Act, andere wetgeving betreffende anti-omkoping, anti-corruptie 
en anti-witwaspraktijken, de klantencontracten en het klantenbeleid en gedragscodes dezelfde of 
vergelijkbare normen en verboden ook van toepassing zijn op Private functionarissen en Private 
corruptie. Het belangrijke punt hier is dat omkoping en corruptie verkeerd is, altijd verkeerd is en 
verkeerd is op alle locaties en in alle relaties wereldwijd (en niet wordt getolereerd door Teradata) 
ongeacht of dit al dan niet technisch gezien binnen de grenzen van de FCPA valt. 

 
D. STRAFFEN 

 

1. Een bedrijf kan worden onderworpen aan substantiële strafrechtelijke en civielrechtelijke 
boetes en straffen en terugbetaling van winsten voor schendingen van de FCPA. 

 

2. Functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en andere vertegenwoordigers van het 
Bedrijf kunnen worden onderworpen aan substantiële boetes en straffen, 
terugbetaling/restitutie van persoonlijke winsten en gevangenzetting (d.w.z. 
gevangenisstraffen) voor schending van de FCPA. 
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3. De werkgever mag de boetes, straffen of terugbetaling/restitutie van persoonlijke winsten 
die zijn opgelegd aan een individu voor schendingen van de FCPA niet betalen. 

 

II. PROVISIES VOOR BOEKHOUDCONTROLES (ACCURATE BOEKHOUDING 
EN VERSLAGEN) 

 
A. VEREISTEN 

 

1. Onder de FCPA moeten bedrijven die zijn gevestigd in de VS of daar zaken doen en al hun 
dochterondernemingen over de hele wereld boeken, verslagen en rekeningen bijhouden die 
voldoende gedetailleerd zijn en die een accurate en eerlijke weergave geven van alle 
betalingen, kosten, overdrachten, transacties en verkopen van activa van het bedrijf. 

 

a. Alle betalingen, kosten, overdrachten, transacties en verkopen, zelfs die voor minimale 
bedragen, moeten hierin zijn opgenomen. 

 

b. Niet-vastgelegde betalingen, kosten, overdrachten, transacties en verkopen, 
falsificaties hiervan en andere onjuiste voorstellingen van zaken zijn niet toegestaan. 

 
2. Dergelijke bedrijven en al hun dochterondernemingen over de hele wereld moeten systemen 

met interne boekhoudcontroles maken en bijhouden die een redelijke garantie bieden dat: 
 

a. betalingen, kosten, overdrachten en transacties worden uitgevoerd na algemene of 
specifieke autorisatie van het management; 

 

b. betalingen, kosten, overdrachten en transacties worden vastgelegd zodat financiële 
overzichten kunnen worden samengesteld conform algemeen aanvaarde 
boekhoudprincipes om verantwoording af te leggen voor activa; 

 

c. toegang tot en overdracht van activa is alleen toegestaan na algemene of specifieke 
autorisatie van het management; en 

 

d. boekhoudverslagen van activa worden vergeleken met de bestaande activa (d.w.z. er 
worden audits uitgevoerd) met redelijke tussenpozen en er wordt actie ondernomen 
wanneer discrepanties worden gevonden. 

 
B. STRAFFEN 

 

Het Bedrijf en de betrokken personen kunnen worden onderworpen aan substantiële 
strafrechtelijke boetes en straffen en de betrokken personen kunnen worden onderworpen aan 
gevangenisstraffen voor het bewust omzeilen of het niet implementeren van een systeem met 
dergelijke interne controles of voor het bewust vervalsen van de boeken en verslagen. 


