
 

 

Op weg naar 100% schone energie voor iedereen 

Anti-omkoping en -corruptiebeleid 

 
1. Doel en verplichtingen 
Groendus is vastberaden om haar professionele relaties op een transparante manier verder te 
ontwikkelen, maar daarbij moeten we ervoor zorgen dat we een hoog niveau van bedrijfsethiek 
en -integriteit aanhouden. 
 
In dit beleid worden de regels van Groendus met betrekking tot fraude, omkoping, corruptie en 
politieke donaties uiteengezet. 
 
2. Waarden 
Ons gedrag en onze waarden zijn essentieel voor de manier waarop we onze 3 belangrijkste 
strategische prioriteiten bereiken. Het naleven van die waarden en het handhaven van een hoog 
niveau van vertrouwen en integriteit helpen ons om op de lange termijn te bouwen aan een 
succesvolle onderneming.  
 

Helder Slim Duurzaam Doen 
We zijn transparant. 
We maken het zo 
duidelijk mogelijk. 
Energie was nog 
nooit zo eenvoudig 

We zijn vindingrijk. 
Zoeken continu naar 
oplossingen en 
intelligentere 
alternatieven, 
gedreven door data 
en technologie. 

We streven naar 
duurzame relaties. 
Met mensen én 
planeet. Door 
bewuste, 
toekomstgerichte 
keuzes maken we van 
duurzaamheid de 
business case. 

We zijn 
ondernemend. We 
doen het gewoon. We 
zien kansen en 
realiseren onze 
ideeën. Recht op ons 
doel af.  

 
3. Op wie van toepassing? 
Dit beleid is van toepassing op iedereen bij Groendus, inclusief de directie, management, 
werknemers, opdrachtnemers, bezoekers, klanten, en alle personen die betrokken zijn bij de 
toelevering aan Groendus, zoals leveranciers, producenten en dienstverleners. 
 
4. Doel van het beleid 
Het doel van dit beleid is om heldere richtlijnen te geven ten aanzien van fraude, omkoping, 
corruptie, smeergelden en politieke donaties. 
 
5. Definities 
Fraude betekent gedrag dat onrechtmatig is of bedrog oplevert, en is gericht op  het behalen 
van financieel of persoonlijk voordeel. Dit kan omvatten: vervalsing, witwassen, onregelmatige 
betalingen of -commissies, misbruik van bedrijfs- of klantinformatie, diefstal of ontvreemding van 
gelden of goederen, misbruik van bedrijfscreditcard of misbruik van activa of het vervalsen van 
boekhoudkundige gegevens. 
 
Omkoping en corruptie omvatten activiteiten die kunnen worden beschouwd als leugenachtig 
of frauduleus met de intentie om persoonlijk voordeel te behalen ten koste van de belangen van 
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de onderneming. Voorbeelden zijn: oneigenlijke betalingen of voordelen of giften met het doel om 
een beslissing of uitkomst te beïnvloeden. 
 
Politieke donaties omvatten giften of betalingen aan een politieke partij, politieke kandidaat of 
gekozen parlementariër op nationaal of lokaal bestuursniveau, zowel binnen Nederland als in het 
buitenland. 
 
Leverancier of business partner omvat iedere bestaande of potentiële leverancier van 
goederen of diensten aan Groendus, alsmede opdrachtnemers en externe dienstverleners. 
 
6. Fraude 
Werknemers moeten handelen in overeenstemming met de waarden van onze onderneming: 
Helder, Slim, Duurzaam, Doen. Deze waarden bepalen het gedrag dat Groendus belangrijk vindt. 
Wij verwachten dat werknemers in overeenstemming met deze waarden en dit beleid handelen, 
binnen de grenzen de lokale of internationale wetten. Dit heeft onder meer betrekking op het 
omgaan met goederen, financiële verslaglegging, betalingen en boekhouding. 
 
7. Omkoping en corruptie 
Het is werknemers verboden om zich bezig te houden met omkoping of andere manieren om 
gedrag te beïnvloeden ten voordele van Groendus, of ten behoeve van derden (waaronder 
familie en vrienden).  
Werknemers mogen in de uitoefening van hun reguliere werk contacten onderhouden met 
overheden, toezichthouders en NGO’s in binnen- en buitenland. Echter, werknemers moeten 
geschenken weigeren of uitnodigingen afslaan van iedere ambtenaar of vertegenwoordiger van 
een overheidsorgaan. 
 
Het is organisaties die professioneel zaken doen met Groendus verboden om te trachten 
Groendus werknemers of ieder ander die namens Groendus handelt, om te kopen, alsmede 
geldbedragen of geschenken aan te bieden. 
 
8. Politieke donaties 
Groendus mag zich mengen in het politieke proces, maar uitsluitend op een transparante en 
open manier die in lijn is met het lokale of internationale recht.  
 
9. Meldingen 
Indien een Groendus werknemer getuige is van of betrokken is bij een gedraging zoals in dit 
beleid beschreven, dan dient die werknemer hiervan melding te maken bij zijn of haar manager, 
HR, de CEO of CFO. 
 
Groendus neemt deze zaken hoog op en zal de gemelde gevallen serieus onderzoeken. Iedere 
overtreding wordt aan het management gerapporteerd.  
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10. Niet naleving van dit beleid 
Het naleven van dit beleid is verplicht. Werknemers die regelmatig contact hebben met 
leveranciers en business partners, dienen het belang van dit beleid te benadrukken en dienen de 
hierin gestelde eisen tot voorwaarde te maken van het voortzetten van een duurzame relatie 
met hen.  
 
Iedere niet-naleving van dit beleid door een werknemer heeft disciplinaire maatregelen en 
mogelijk ontslag tot gevolg, alsmede belangrijke gevolgen voor betrokken leveranciers en 
business partners. 
Indien van toepassing zullen deze zaken worden gemeld bij de lokale of internationale 
autoriteiten.  
 

 


