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Wereldwijde beleidsverklaring inzake anti-omkoping en anti-corruptie voor derden  
 
I. Samenvatting 

 
Levi Strauss & Co. ("LS&Co." of het "Bedrijf") is toegewijd om op een ethische, eerlijke 

en transparante manier zaken te doen. Daarom verbiedt LS&Co. omkoping en corruptie in alle 
vormen en verwacht hetzelfde van haar derden.  

 
De term "Derden" wordt gedefinieerd als die agenten, distributeurs, licentiehouders, 

leveranciers, consultants, joint venture-partners, verkopers en alle andere derden die optreden 
voor, namens LS&Co of die op een andere manier een contract hebben met LS&Co.   

 
Alle derden van LS&Co. moeten voldoen aan de onderstaande vereisten en alle 

toepasselijke wetgeving ter bestrijding van omkoping en corruptie, inclusief de U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act ("FCPA"), de UK Bribery Act 2010 ("UKBA"), en andere anti-corruptie- en 
anti-omkopingswetgeving van de landen waar LS&Co. actief is (gezamenlijk bekend als "Anti-
corruptiewetgeving"). Bij derden die niet aan deze vereisten voldoen, kan het contract worden 
beëindigd en/of ze worden uitgesloten bij het overwegen van toekomstig zakendoen.   

 
Bij het selecteren van derden kiest LS&Co. bewust voor gerenommeerde zakenpartners 

die zich toewijden aan de hoogste ethische normen en zakelijke praktijken. LS&Co. handelt 
integer en concurreert eerlijk op het gebied van de kwaliteit van zijn producten, met een 
benadering van "winst door principes".  In het bijzonder maakt het bedrijf geen gebruik van de 
uitwisseling van ongepaste betalingen, zakelijke attenties of andere waardevolle zaken om een 
oneerlijk concurrentievoordeel te behalen. LS&Co. houdt haar derden aan dezelfde normen en 
verwacht van haar derden dat ze ethisch en in overeenstemming met alle toepasselijke 
wettelijke vereisten handelen.  Deze wereldwijde beleidsverklaring inzake anti-omkoping en 
anti-corruptie voor derden ("ABAC-beleidsverklaring") vat de wereldwijde verwachtingen van 
LS&Co. samen.  Alle vragen over deze ABAC-beleidsverklaring of zorgen over naleving moeten 
worden gericht aan de wereldwijde afdeling inzake naleving van LS&Co. via e-mail op 
ethicscomplianceteam@levi.com. 

 
 

 
II.  Verbod op omkoping en corruptie 

 
Als derde van LS&Co. zult u geen enkele vorm van corruptie of omkoping tolereren, toestaan of 
zich ermee bezighouden.  Dit betekent dat u niet direct of indirect "iets van waarde" (zoals 
hieronder gedefinieerd) zult aanbieden, betalen, beloven, vragen of autoriseren aan enige 
persoon, hetzij uit de publieke of private sector, met de wetenschap, verwachting of het 
vermoeden dat deze persoon zijn positie zal gebruiken om zaken te verkrijgen of te behouden 
of anderszins een zakelijk voordeel voor LS &Co. te garanderen  "Iets van waarde" is breed 
gedefinieerd en omvat zaken als: (1) steekpenningen, hetzij tastbaar (bijv. geld, geschenken) of 
immaterieel (bijv. voorkeursbehandeling, hetzij objectief of subjectief); (2) maaltijden, reizen en 
amusement; (3) aandelen of eigendom; (4) kortingen op producten en diensten die niet direct 
beschikbaar zijn voor het publiek; (5) aanbiedingen van werk of stages; (6) plaatsing bij 
onderwijsinstellingen; (7) politieke bijdragen; (8) donaties aan goede doelen; (9) overname of 
kwijtschelding van schulden; en (10) potentiële zaken. 



 

Levi Strauss & Co. Wereldwijde 
ABAC-beleidsverklaring 
[BOEKJAAR2020] 

2   

 

 
 
 
III.  Verbod op faciliterende betalingen 

 
Een "faciliterende" betaling of "smeergeld" is een nominale betaling die aan een 

overheidsfunctionaris wordt gedaan om de uitvoering van een routinematige, niet-discretionaire 
overheidsactie die de overheidsfunctionaris routinematig moet uitvoeren, te bespoedigen of te 
garanderen. Voorbeelden van faciliterende betalingen zijn betalingen om vergunningen, 
licenties of andere officiële documenten te verkrijgen om een persoon of entiteit te kwalificeren 
om zaken te doen in een bepaald land, overheidspapieren sneller te verwerken of fysieke 
inspecties plannen die verband houden met bedrijfs- of contractprestaties. LS&Co. verbiedt 
strikt faciliterende betalingen, en derden die voor of namens LS&Co. handelen moet zich 
consequent onthouden van het aanbieden, betalen, beloven of autoriseren van dergelijke 
betalingen. 

 
IV.  Beperkingen op politieke bijdragen en donaties aan goede doelen 

 
Het is derden verboden om voor of namens LS&Co. politieke bijdragen of donaties aan 

goede doelen aan te bieden, te doen, te beloven of te autoriseren, of op enige andere manier, 
bedoeld om de zaken van LS&Co. te beïnvloeden. Het verbod op politieke bijdragen strekt zich 
uit tot alle betalingen die verband houden met stedelijke, lokale, provinciale, regionale of 
nationale overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). 

 
V.  Interne controles en boekhoudingsvereisten 

 
LS&Co. vertrouwt op zijn boeken en documenten voor financiële rapportage, wettelijke 

indieningen en zakelijke besluitvorming.  Daarom heeft LS&Co. zowel interne controles als 
boekhoudingsvereisten opgesteld om de eerlijkheid en accuraatheid van zijn financiële 
overzichten te waarborgen, een manier te bieden om de activa van het bedrijf te administreren 
en die activa te beschermen tegen verlies.  

 
LS&Co. eist van haar derden dat zij vergelijkbare interne boekhoudcontroles opzetten en 

dat zij accurate documenten van alle kwesties die verband houden met de zaken die worden 
uitgevoerd voor of namens LS&Co. bijhouden, onderhouden en, op verzoek, onmiddellijk 
verstrekken aan LS&Co.  Bovendien wordt van derden verwacht dat ze onmiddellijk 
corrigerende maatregelen implementeren in het geval dat er zorgen worden geïdentificeerd.   
 
VI.  Due diligence en monitoringsvereisten 

 
Onder veel anti-corruptiewetgeving kunnen bedrijven en hun werknemers verantwoordelijk 
worden gehouden voor wangedrag van derden.  Daarom is LS&Co. waakzaam bij de screening, 
selectie en monitoring van haar derden en voert redelijke onderzoeken uit naar hun 
achtergronden, reputaties en zakelijke capaciteiten voorafgaand aan een nieuwe overeenkomst.  
Bovendien eist LS&Co. van haar derden dat zij in hun contracten verklaren en garanderen dat 
zij alle toepasselijke anti-corruptiewetgeving naleven.   
 

Derden moeten soortgelijke voorzichtigheid betrachten bij het inhuren van agenten of 
vertegenwoordigers om werk voor of namens LS&Co. uit te voeren, en derden moeten deze 
agenten gedurende de looptijd van hun overeenkomsten monitoren.  Als derden 
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waarschuwingssignalen identificeren, factoren die wijzen op wangedrag of het potentieel van 
wangedrag, moeten dergelijke problemen worden gedocumenteerd, onderzocht en aangepakt.   

 
 

 
VII. Training, communicatie en melden 
 

LS&Co. eist van haar derden dat ze beleid en procedures opstellen om naleving van 
deze ABAC-beleidsverklaring en toepasselijke anti-corruptiewetgeving te garanderen.  Derden 
moeten: 
 

 De vereisten die in deze ABAC-beleidsverklaring worden uiteengezet aan externe 
werknemers en agenten communiceren door middel van relevante training, verspreiding 
van beleid en/of andere vormen van formele berichtgeving. 
 

 Zorgen voor naleving van deze ABAC-beleidsverklaring door zowel werknemers als 
agenten en eventuele problemen die zich tijdens de overeenkomst met LS&Co. kunnen 
voordoen oplossen. 
 

 Alle vermoedelijke overtredingen, aantijgingen en/of zorgen met betrekking tot deze 
ABAC-beleidsverklaring en/of toepasselijke anti-corruptiewetgeving onmiddellijk melden. 

 
VIII. Vragen stellen en zorgen uiten 
 
LS&Co. verwacht van haar derden dat ze de waarden en hoge ethische normen van het bedrijf 
handhaven, inclusief een standvastige toewijding aan integriteit in alle zakelijke relaties. 
Daarom is LS&Co. toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin zijn derden zich op hun 
gemak voelen om zorgen te uiten en om hulp te vragen.  Als u enige schending van deze 
ABAC-beleidsverklaring, de anti-corruptiewetgeving of andere toepasselijke wetgeving, 
voorschriften of vereisten kent of vermoedt, meld uw zorgen dan onmiddellijk aan de afdeling 
wereldwijde naleving van LS&Co. Het uiten van een zorg helpt ons allemaal om op een 
verantwoordelijke en ethische manier zaken te doen.  
 
Voor algemene richtlijnen over het naleven van deze ABAC-beleidsverklaring, het Wereldwijde 
beleid inzake anti-omkoping en anti-corruptie van LS&Co. of enige andere vereiste van LS&Co., 
raadpleegt u de afdeling wereldwijde naleving van LS&Co. of uw lokale wettelijke 
vertegenwoordiger van LS&Co. 

 
Levi Strauss & Co. meldlijn 
Derden kunnen een zorg per e-mail rapporteren via ethicscomplianceteam@levi.com of door de 
wereldwijde LS&Co. meldlijn beschikbaar op onze website www.levistrauss.comte gebruiken of 
telefonisch contact op te nemen via 1-800-405-8953.  
 
 


