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Addendum bij Onderaannemingen – Anti-Omkoping/Corruptie (“ABC”i) en Kinder-/Dwangarbeid 

1.0 Doelstelling. Dit Addendum bij Onderaannemingen 
(“Addendum”) is door middel van referentie opgenomen in de 
huidige versie van de Algemene Voorwaarden van 
Onderaannemingen van ERM op ERM.com, en kan 
anderzijds door middel van referentie opgenomen worden in 
het contract van onderaanneming waaraan de 
“Onderaannemer” (zoals bepaald in de onderaanneming of 
zoals lager geïdentificeerd) gebonden is. Een handtekening 
op dit Addendum is niet vereist indien het door middel van 
referentie werd opgenomen. Onderaan is een vakje voorzien 
voor de handtekening, voor de gevallen waarin dit 
Addendum niet door middel van referentie is opgenomen. Dit 
Addendum is een verplicht onderdeel van elke 
onderaanneming bij ERM, dus moet dit Addendum, wanneer 
het niet opgenomen is door middel van referentie, door de 
Onderaannemer ondertekend verstuurd worden naar de 
contactpersoon van de Onderaannemer bij ERM, zodat het 
aan het projectdossier kan toegevoegd worden. Een 
ondertekend exemplaar moet ook per e-mail verstuurd 
worden naar businessconduct@erm.com. Eens ondertekend 
en opgenomen ten behoeve van een onderaanneming, zal 
dit Addendum opgenomen worden in alle volgende 
onderaannemingen tussen ERM en Onderaannemer, tenzij 
het wordt vervangen door een volgende ondertekende of 
opgenomen versie van dit Addendum. 

2.0 Toepassingsgebied. Dit Addendum is wereldwijd van 
toepassing op Onderaannemer en al zijn geaffilieerden, en al 
hun Werknemers en Agenten. 

3.0 Definities 

3.1 De term “Werknemer” of “Werknemers” is, ten behoeve 
van dit Addendum, specifiek gedefinieerd als: elk 
rechtstreeks door Onderaannemer in dienst genomen 
personeelslid (ongeacht de statusindeling als voltijds, 
deeltijds, bepaalde duur, interim, enz.); stagiairs (zelfs als de 
stagiair geen loon ontvangt van Onderaannemer); 
werknemers van andere bedrijven gedetacheerd naar 
Onderaannemer, en elke werknemer van Onderaannemer 
gedetacheerd naar een ander bedrijf dan dat van 
Onderaannemer. 

3.2 De term “Agent” of “Agenten” is specifiek gedefinieerd als 
elk lid van het leidinggevend - of bestuursorgaan van 
Onderaannemer, in dienst genomen personeel, adviseurs, 
tussenpersonen, lobbyisten, agenten, vertegenwoordigers, 
onafhankelijke aannemers, ondergeschikte 
onderaannemers, en ieder die namens Onderaannemer 
handelt. 

4.0 Verplichtingen 

4.1 Anti-Omkoping/Corruptie (“ABC”). Onderaannemer 
erkent dat ERM overheidsinspanningen steunt om omkoping 
en corruptie te bestrijden. Onderaannemer gaat bij deze 

akkoord om de steun van ERM verder te zetten. Zonder het 
voorgaande te beperken, houdt dat het volgende in: 

4.1.1 Onderaannemer zal zich actief inspannen om zijn 
Werknemers op te leiden om, terwijl zij zaken doen namens 
Onderaannemer, wangedrag en de schijn van 
onregelmatigheid te herkennen en te vermijden. Zonder de 
hier beschreven verplichtingen te begrenzen, zal dergelijke 
inspanning specifiek in overeenstemming zijn met de 
Omkopingswet van het Verenigd Koninkrijk, de Buitenlandse 
Corruptiepraktijkenwet van de Verenigde Staten (“FCPA”ii), 
de verplichtingen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (“OECD”iii), en zal het 
commercieel omkopingsrisico tegengaan. 

4.1.2 Onderaannemer zal geen, en zal verzekeren dat zijn 
Werknemers en Agenten evenmin, betaling of overdracht 
van kostbaarheden verrichten, aanbieden, of beloven te 
verrichten – met inbegrip van de verlening van een dienst, 
geschenk, gunst, of vermakelijkheid – aan 
overheidspersoneel of andere functionarissen, met het oog 
op het onrechtmatig verkrijgen of behouden van een 
zakenpositie, of met het oog op elk ander onrechtmatig doel 
of zakenvoordeel. Voorts zal Onderaannemer zich niet 
bezighouden met commerciële omkoping. De zakelijke 
vermaakpraktijken van Onderaannemer zullen in 
overeenstemming zijn met een Ethische Code voor Goed 
Zakelijk Gedrag zoals aangenomen en toegepast door 
Onderaannemer, voldoende verenigbaar met de Ethische 
Code voor Goed Zakelijk Gedrag van ERM. Voorts zal 
Onderaannemer zich houden aan elke relevante 
Gedragscode van de Cliënt indien gecommuniceerd aan of 
ter beschikking van Onderaannemer. 

4.1.2.1 Geen tussenpersonen. Onderaannemer zal geen 
agent inschakelen noch een betaling verrichten aan een 
persoon of entiteit, verwant aan een plaatselijke of 
buitenlandse functionaris. Onderaannemer zal geen 
betalingen verrichten aan tussenpersonen, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot vrienden, zakenpartners of verwanten 
van staatsambtenaren, met het oog op de ontduiking van dit 
verbod. In het bijzonder verboden, zijn betalingen of gunsten 
verricht ten voordele van een nauwe vriend of verwant van 
een staatsambtenaar betrokken bij een onderneming van 
Onderaannemer, zij het met middelen van ERM, met 
middelen van Onderaannemer of met het persoonlijk 
vermogen van een Agent of Werknemer van 
Onderaannemer. Ten behoeve van dit Addendum, betekent 
een “nauwe verwant” een echtgenoot of echtgenote, een 
partner, ouder, stiefouder, kind, stiefkind, broer of zus, 
stiefbroer of stiefzus, neef, nicht, volle neef of nicht, tante, 
oom, grootouder, kleinkind, schoonfamilie, of een ouder van 
een aangetrouwd familielid. 
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4.1.2.2 Specifiek verboden gedrag. Ter ondersteuning, doch 
zonder begrenzing, van voorafgaande, zijn volgende zaken 
verboden: 

4.1.2.2.1 Een aanwijzing van onrechtmatige betaling 
negeren of nalaten te melden (“van zich afschudden”). 

4.1.2.2.2 Iemand anders aanzetten tot de schending van dit 
Addendum of de schending ervan voor die persoon 
faciliteren (bijstand verlenen aan een schending van dit 
Addendum of een “plausibele ontkenning” proberen creëren). 

4.1.2.2.3 Een Agent, Werknemer of een andere 
vertegenwoordiger van Onderaannemer of een cliënt van 
ERM toestaan om bedenkelijke handelingen te stellen 
(“wegkijken”). 

4.1.2.2.4 Het vervalsen, creëren, weglaten van informatie, 
verkeerd voorstellen of wijzigen van een boekhoudkundig of 
handelsgegeven ten behoeve van ofwel de schending van dit 
Addendum, ofwel van de verduistering of verberging van een 
schending van dit Addendum. 

4.1.2.3 Geen faciliterende betalingen. Onderaannemer zal 
geen faciliterende betalingen verrichten, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, elke betaling zonder documentatie of 
ontvangstbewijs, verricht om de overheidsroutine van 
bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen of het vrijgeven 
van door de douane bewaarde goederen, te versnellen. 

4.1.2.4 Geen politieke bijdragen. Onderaannemer zal geen 
politieke bijdragen leveren namens ERM of namens de cliënt 
van ERM. Het geldt als een schending indien van ERM 
ontvangen middelen rechtstreeks aangewend worden voor 
een politieke bijdrage, of als een terugbetaling ervan. 

4.1.2.5 Liefdadigheidsbijdrage en stage. Onderaannemer zal 
met betrekking tot liefdadigheidsbijdragen en stages een 
beleid voeren dat verenigbaar is met de doelstellingen van 
dit Addendum. 

4.2. Kinder-/Dwangarbeid. Onderaannemer erkent dat ERM 
toegewijd is aan de eliminatie van alle vormen van 
gedwongen en verplichte arbeid en aan de internationale 
inspanning om kinderarbeid af te schaffen. Onderaannemer 
gaat bij deze akkoord om de toewijding van ERM te steunen. 
Zonder het voorgaande te beperken, houdt dat het volgende 
in: 

4.2.1 Geen enkele Werknemer van Onderaannemer mag 
een kind of dwangarbeider aanwerven namens 
Onderaannemer, zij het in verband met de verplichtingen van 
Onderaannemer tegenover ERM, of anderzijds. 

4.2.2 Onderaannemer staat in voor de verzekering dat zijn 
Werknemers aandacht zullen hebben voor elk bewijs van 
kinder- of dwangarbeid in handelingen verbonden met 
ondernemingen van Onderaannemer. Als een Werknemer 
van Onderaannemer kinder- of dwangarbeid vermoedt, moet 
hij zijn bezorgdheid onmiddellijk melden aan zijn directeur. 
Voorts, indien de bezorgdheid te maken heeft met 
verplichtingen van Onderaannemer voor ERM, moet 
Onderaannemer ERM onmiddellijk op de hoogte van die 
bezorgdheid brengen. 

Educatieve werkervaring van studenten gerelateerd aan de 
verplichtingen van Onderaannemer ten aanzien van ERM, 
moet vooraf door ERM schriftelijk goedgekeurd worden. 

4.3 Procedures; Flow-down. Onderaannemer zal efficiënte 
procedures aanwenden om de vereisten van dit Addendum 
uit te voeren binnen zijn organisatie, zijn geaffilieerden en 
zijn leveringsketen. Zonder het voorgaande te beperken, zal 
Onderaannemer voorzieningen in zijn contracten opnemen, 
met elke ondergeschikte onderaannemer die werken uitvoert 
die noodzakelijk zijn om Onderaannemer in staat te stellen 
zijn verplichtingen tegenover ERM na te komen, waarbij de 
ondergeschikte onderaannemers zich ertoe verbinden om te 
voldoen aan de vereisten die in dit Addendum beschreven 
zijn. 

4.4 Informatie. Onderaannemer vertegenwoordigt en 
garandeert dat hij het Informatieformulier van Goed Zakelijk 
Gedrag voor Leverancier/Onderaannemer van ERM heeft 
ingevuld en terugbezorgd aan ERM, en dat alle daarin 
verschafte informatie echt, volledig en correct is en dat zal 
blijven. Onderaannemer gaat akkoord dat een inbreuk op de 
voorgaande garantie een materiële inbreuk is op zijn 
onderaanneming door ERM. 

Ter bevestiging en voor akkoord* 

 

 

 

[Bedrijfsnaam Onderaannemer] (“Onderaannemer”) 

Door:  _____________________________ 

Naam: _____________________________ 

Titel:    _____________________________ 

Datum: _____________________________ 

*Het ontbreken van een handtekening op dit Addendum 
beperkt het bindend gevolg van dit Addendum niet indien het 
opgenomen is door middel van referentie in het contract van 
onderaanneming. Zie deel 1.0 hierboven. 

                                                            
i Anti‐Bribery/Corruption 
ii Foreign Corrupt Practices Act 
iii Organization for Economic Co‐Operation and 
Development 


