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1. Inleiding 
 

Intermont streeft ernaar zaken te doen op een eerlijke en open manier die in overeenstemming is met de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving. De reputatie- en financiële risico's die ontstaan vanuit betrokkenheid bij omkoping en 

corruptie, zijn risico’s die Intermont serieus neemt en wil voorkomen. Ons uitgangspunt is dan ook dat elke vorm van 

omkoping en corruptie verboden is en dat een ieder waarop dit beleid van toepassing is hun dagelijkse activiteiten 

transparant en integer uitvoeren. 

 

Dit beleid bevat belangrijke informatie en praktische richtlijnen om te helpen bij het naleven van de geldende wet- en 

regelgevingen en om kwesties inzake corruptie en omkoping te voorkomen.  

 

In samenhang met de volgende aanverwante beleidsregels moet dit beleid worden gelezen : 

1. Beleid inzake geschenken en entertainment die worden aangeboden aan/ontvangen van klanten en andere 

personen of organisaties. 

2. Beleid inzake sponsoring en donaties 
 

2. Werkingssfeer 

 

Dit beleid is van toepassing op alle personen in dienst van de Intermont Assuradeuren B.V.  en alle tot Intermont 

Assuradeuren B.V. behorende werkmaatschappijen. Wanneer in de tekst wordt gesproken over medewerkers, worden 

tevens stagiairs, uitzendkrachten, freelancers, leidinggevenden, vennoten en directieleden bedoeld.   

 

3. Definities  

 

Omkoping 

Met giften, diensten, relatiebeheer of beloften iemand aanzetten om iets te doen of na te laten, met als doel om 

oneerlijke persoonlijke/zakelijke voordelen te behalen. 

 

Steekpenning 

Dit is een aansporing of beloning die wordt aangeboden, beloofd of verstrekt met als doel het verkrijgen van enige vorm 

van voordeel waaronder commercieel, contractueel of persoonlijk voordeel of voordelen op het gebied van wet- en 

regelgeving en toezicht. 

 

Corruptie 

Hiermee wordt de toestand of situatie bedoeld die voortvloeit uit het aanbieden van, vragen om, goedkeuren van of 

aanbieden van Steekpenningen. 

 

Facilitation payments 

Bij Facilitation payments gaat het over het algemeen om kleine onofficiële betalingen die worden gedaan om een 

administratief proces te versnellen of om een routinematige overheidsactie door een ambtenaar gedaan te krijgen. 

 

Voorbeelden van Facilitation payments zijn onder meer: 

 Het verkrijgen van een vergunning of ander officieel document of officiële goedkeuring of het versnellen van 

de behandeling van de aanvraag hiervoor 

 Het verkrijgen van politiebescherming tegen diefstal of brandstichting voor een locatie 

 Het faciliteren van het ophalen en/of bezorgen van post 

 Het veiligstellen van veilige of directe toegang tot of vertrek uit een rechtsgebied of met betrekking tot 

grenscontroles of –overgangen; en 

 De levering van nutsvoorzieningen voor een locatie, zoals water, elektriciteit, gas of telefoon 

 

Facilitation payments mogen niet worden verward met officiële, wettige betalingen tegen afgifte van een 

ontvangstbewijs (meestal aan een organisatie, in plaats van een persoon) die worden gedaan om bepaalde acties te 

versnellen, bijvoorbeeld wanneer kan worden gekozen voor een spoedtraject voor de aanvraag van een paspoort. Volgens 

het beleid van Intermont zijn alle vormen van Facilitation payments ten strengste verboden. 
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4. Beleid 

 

Het verboden om: 

 Steekpenningen aan te bieden of voor te stellen of het aanbieden of voorstellen daarvan goed te keure 

 Steekpenningen te betalen 

 Te vragen om steekpenningen of steekpenningen aan te nemen teneinde een beslissing te beïnvloeden, 

onrechtmatige toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke informatie of te beloven een handeling uit te voeren of 

juist na te laten, ongeacht of het resultaat hetzelfde zou zijn geweest zonder de omkoping 

 “Facilitation payments” te verrichten 

 Een andere partij te gebruiken voor het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten 

 Leveranciers te gebruiken die geen strikte normen hanteren met betrekking tot omkoping en corruptie 

 Gelden te verwerken waarvan bekend is of redelijkerwijs vermoed wordt dat deze zijn verkregen door 

omkoping of corruptie. 

5. Derden 

 

Het inschakelen van derden kan corruptierisico’s veroorzaken. Voorafgaand aan het inschakelen van een derde, 

onderneemt Intermont passende, op risico gebaseerde maatregelen om het risico van betrokkenheid bij omkoping of 

corruptie zoveel mogelijk te beperken.  Er wordt een proces opgezet om de benodigde due diligence-informatie te 

verzamelen, vast te leggen en te bestuderen om vervolgens te kunnen besluiten of de relatie voortgezet gaat worden en 

onder welke voorwaarden. Beoordeling vindt plaats via de externe applicatie van Sanctieplatform. 

6. Advies en melding 

Wanneer een medewerker op de hoogte is van een daadwerkelijk incident of overtreding van dit beleid of een poging tot 

omkoping of andere vorm van corruptie, moet hij/zij dit direct melden bij de Legal & Compliance Officer. Wanneer een 

medewerker vermoedt of weet dat bij Intermont aangehouden gelden bestemd zijn voor of zijn verkregen via omkoping 

of corruptie, is het de verantwoordelijkheid van die persoon om dit direct te melden.  

7. Sancties 

 

Het niet naleven van dit beleid kan leiden tot disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals schorsing, 

overplaatsing, of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

 

 

 

 


