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DOEL 

Watts Water Technologies, Inc., en zijn dochterondernemingen (samen ‘Watts’ of het ‘Bedrijf’), 

spant zich in om uitsluitend ethische bedrijfspraktijken te hanteren bij het uitvoeren van zakelijke 

activiteiten. Het doel van dit beleid is er voor te zorgen dat het Bedrijf wereldwijd voldoet aan 

toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van omkoping en corruptie. Deze wet- en 

regelgeving inzake de bestrijding van omkoping en corruptie omvat mede de Amerikaanse 

‘Foreign Corrupt Practices Act’ (FCPA), de Britse anti-omkopingswet (UKBA) en wet- en 

regelgeving inzake de bestrijding van omkoping van landen waarin het Bedrijf zaken doet of van 

plan is zaken te doen. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Dit beleid is wereldwijd van toepassing op alle medewerkers, functionarissen en bestuurders van 

het Bedrijf en op derden die optreden namens het Bedrijf. 

TOEPASSINGSGEBIED 

Alle medewerkers van het Bedrijf moeten bekend zijn met dit beleid en moeten te allen tijde de 

vereisten van dit beleid naleven. Bij niet-naleving van dit beleid wordt een medewerker 

onderworpen aan disciplinaire maatregelen met in het uiterste geval ontslag. 

BELEID 

Watts hanteert een ‘zero tolerance’-benadering ten aanzien van omkoping en corruptie en eist 

van alle medewerkers, functionarissen en bestuurders van het Bedrijf, en van derden die optreden 

namens het Bedrijf, dat zij volledig voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de 

bestrijding van omkoping en corruptie. Deze wet- en regelgeving omvat mede de Amerikaanse 

‘Foreign Corrupt Practices Act’ (FCPA), de Britse anti-omkopingswet (UKBA) en wet- en 

regelgeving inzake de bestrijding van omkoping van andere landen waarin het Bedrijf zaken doet 

of van plan is zaken te doen, ongeacht lokale gebruiken, gewoonten of concurrentievoorwaarden. 

Steekpenningen, provisies en andere corrupte betalingen 

Het is medewerkers van het Bedrijf verboden om, direct of indirect, ongepaste betalingen, 

geschenken of aanmoedigingsbijdragen van enige aard aan te bieden, te geven of te vragen aan, 

of te ontvangen van, een persoon of organisatie. 

De volgende begrippen zijn essentieel voor het begrijpen van de omvang van dit verbod: 

 Corruptie – het verkrijgen of proberen te verkrijgen van een persoonlijk of zakelijk 

voordeel op een ongepaste of illegale manier. Corruptie omvat mede activiteiten als 

omkoping, afpersing en provisies. 
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 Omkoping – het aanbieden of ontvangen van iets van waarde met de bedoeling de 

handelingen of beslissingen van iemand op corrupte wijze te beïnvloeden teneinde een 

zakelijk of ander ongepast voordeel te behalen. Iets van waarde omvat mede materiële of 

immateriële voordelen zoals contant geld, amusement, charitatieve bijdragen of andere 

bijdragen of attenties. 

 Afpersing – het verkrijgen van geld of iets anders van waarde door misbruik te maken 

van zijn/haar functie of autoriteit. 

 Provisie– twee partijen komen overeen dat een deel van de omzet of winst ten onrechte 

aan de koper zal worden gegeven, of in de vorm van korting of provisie zal worden 

gegeven, in ruil voor het sluiten van de transactie. 

 Direct of indirect – indien het u is verboden direct een betaling, geschenk, aanbod of 

belofte te doen of te geven, dan is het u ook verboden om dit indirect te doen. U mag een 

derde geen opdracht geven, machtigen of toestaan om namens u een verboden betaling te 

doen, en u mag geen betaling aan een derde doen wanneer u weet, of reden hebt om aan 

te nemen, dat deze waarschijnlijk ten onrechte wordt gedaan. 

Faciliterende betalingen: 

Ons Bedrijf verbiedt faciliterende betalingen of het betalen van ‘smeergeld’ aangezien dit 

omkoping is en illegaal. Faciliterende betalingen of ‘smeergeld’ zijn kleine betalingen voor het 

bewerkstelligen of bespoedigen van routinematige acties, doorgaans door publieke 

functionarissen. Voorbeelden van routinematige acties zijn het afgeven van vergunningen, 

licenties of andere officiële documenten; het verkrijgen van visa en werkorders; het verlenen van 

diensten zoals politiebescherming, het verkrijgen van post of het plannen van inspecties; of het 

afhandelen of vrijgeven van goederen die door de douane worden gehouden. Dit verbod is van 

toepassing op medewerkers en derden die optreden namens het Bedrijf. Indien u niet zeker bent 

of een betaling moet worden beschouwd als een faciliterende betaling, doe deze betaling dan 

uitsluitend indien de functionaris of derde een formele kwitantie kan geven dan wel een 

schriftelijke bevestiging van de rechtmatigheid van de betaling. 

Indien u een betaling doet omdat u vreest voor de gezondheid, veiligheid of het welzijn van uzelf 

of van een andere medewerker, dan is er sprake van afpersing. Doe de betaling en informeer uw 

manager en de juridische afdeling zodra u daartoe in staat bent. Dergelijke betalingen moeten 

nauwkeurig worden verantwoord in de boeken en bescheiden van het Bedrijf. 

Zakelijke geschenken, amusement en reiskostenvergoeding: 

Het is geoorloofd om nominale zakelijke geschenken, amusement of reis- en verblijfkosten te 

geven, zolang dit voldoet aan het beleid van ons Bedrijf, het beleid van de organisatie van de 

beoogde ontvanger, wetgeving inzake geschenken en geldlimieten, naargelang hetgeen van 

toepassing is. 
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Nadere richtlijnen voor deze uitgaven zijn opgenomen in de Richtlijnen voor zakelijke attenties 

van Watts. 

Derden 

Dit beleid verbiedt corrupte aanbiedingen, beloften of betalingen via derden die optreden namens 

het Bedrijf. Het begrip ‘Derden’ wordt ruim gedefinieerd zodat het alle personen of entiteiten 

omvat met wie het Bedrijf zaken doet, inclusief maar niet beperkt tot, agenten, consultants, 

distributeurs, wederverkopers, leveranciers en aannemers. 

Alle betalingen aan derden die zijn betrokken bij zakelijke transacties moeten gepast, legaal en 

redelijk zijn wat betreft de aard en de waarde ervan in verhouding tot de goederen of diensten die 

door de derden worden geleverd. Medewerkers van het Bedrijf hebben een verplichting om 

iedere derde die optreedt namens het Bedrijf zorgvuldig te selecteren en om een due diligence-

onderzoek uit te voeren zoals door de procedures van het Bedrijf wordt vereist. Daarnaast 

moeten overeenkomsten met derden, voor zover mogelijk, bepalingen bevatten die het risico van 

mogelijk illegale betalingen verlagen. 

Administratievoering 

Het niet bijhouden van een adequate administratie en boekhouding is in strijd met de wetgeving 

van veel landen, inclusief de Amerikaanse FCPA, ook indien er geen sprake is van omkoping. 

Iedere medewerker van het Bedrijf moet voldoen aan onze interne procedures inzake controles, 

financiële verslaglegging en het bewaren van documenten om ervoor te zorgen dat het Bedrijf 

kan aantonen dat het voldoet aan wet- en regelgeving inzake de bestrijding van omkoping. 

Straffen, boetes en andere sancties 

Niet-naleving van wetgeving inzake de bestrijding van omkoping kan leiden tot strafrechtelijke 

en civielrechtelijke straffen voor het Bedrijf en voor individuele medewerkers van het Bedrijf. 

Zelfs de schijn van wangedrag kan leiden tot ernstige reputatieschade voor het Bedrijf. Het 

Bedrijf kan worden uitgesloten van het doen van zaken met de federale overheid indien het 

schuldig wordt bevonden aan wangedrag. 

 

Melden van schendingen 
 

Indien u op de hoogte bent van een activiteit die (mogelijk) een schending vormt van dit beleid, 

moet u deze activiteit onmiddellijk melden aan de juridische afdeling of via de Hotline (1-877-

792-8878 of www.watts.ethicspoint.com). 

 


