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DOEL 
Binnen de gedragscode van Oshkosh Corporation staat het ethish zaken doen 
voorop. Het doel van deze gedragscode is ervoor te zorgen dat Oshkosh 
Corporation en haar dochterbedrijven (hierna aangeduid als ‘het Bedrijf’) 
voldoen aan de wereldwijd gangbare anti-omkoping en anti-corruptie 
wetgeving en reglementering. Deze wetgeving en reglementering omvat oa. de 
“US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de “UK Bribary Act (UKBA) en andere 
anti-omkoping wetgeving in landen waar het Bedrijf zaken doet of wil gaan 
zaken doen.  
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Deze gedragscode geldt wereldwijd voor alle werknemers, managers en 
directeurs van het Bedrijf en op alle derden die handelen in naam van het 
Bedrijf. 

TOEPASSINGSGEBIED 
Alle werknemers van het Bedrijf moeten bekend zijn met de regels van deze 
gedragscode en ze te allen tijde toepassen. Het niet-nakomen van deze 
gedragscodedoor een werknemer zal leiden tot disciplinaire maatregelen tot 
en met ontslag. 

BELEID 
Het Bedrijf voert een nultolerantie-beleid ten opzichte van omkoping en 
corruptie en eist van alle werknemers, managers en directeurs en van elke 
derde die in naam van het Bedrijf handelt, dat ze de toepasselijke anti-
omkoping en anti-corruptie-wetgeving en reglementering volledig naleven.  
Deze wetgeving en reglementering omvat oa. de “US Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA), de “UK Bribary Act (UKBA) en andere anti-omkoping wetgeving in 
landen waar het Bedrijf zaken doet of wil gaan zaken doen, ongeacht lokale 
gebruiken, gewoonten en concurrentieverhoudingen.  

Omkoping, Steekpenningen en Andere Corrupte Betalingen 
Het is voor de werknemers van het Bedrijf niet toegestaan om betalingen, giften of 
stimulansen van elke aard, rechtstreeks of niet-rechtstreeks, aan te bieden, te geven, 
uit te lokken of te ontvangen aan of van om het even welke persoon of organisatie. 
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De volgende begrippen zijn essentieel om het toepassingsgebied van dit verbod 
te begrijpen: 
Corruptie – Verkrijgen of het proberen te verkrijgen van een persoonlijk of zakelijk 
voordeel via ongepaste of onwettelijke middelen. Corruptie omvat activiteiten als 
omkoping, afpersing en steekpenningen. 
Omkoping – Aanbieden om iets waardevols te geven of te aanvaarden met de 
bedoeling om op corrupte wijze de acties of de beslissingen van een persoon te 
beïnvloeden om een zakelijk of ander ongepast voordeel te verkrijgen. 
Iets waardevols omvat alle materiële of immateriële voordelen zoals cash, 
entertainment, bijdragen aan liefdadigheid of elke andere gift of gunst.  
Afpersing – Verkrijgen van geld of van iets anders van waarde door misbruik te 
maken van zijn functie of gezag. 
Steekpenningen – Twee partijen komen overeen om een deel van de verkoop of de 
winst op een ongeoorloofde manier aan de aankoper terug te geven, in korting te 
brengen of terug te storten in ruil voor het afsluiten van de overeenkomst. 
Rechtstreeks of niet-rechtstreeks – indien het voor u verboden is om een betaling, 
geschenk, aanbod of belofte rechtstreeks te doen, is het voor u ook verboden 
om het niet-rechtstreeks te doen. U mag een derde niet de opdracht geven, 
machtigen of toelaten om in uw naam een verboden betaling te doen aan een 
derde en u mag geen betaling doen aan een derde wanneer u weet, of reden 
heeft om te weten, dat ze wellicht ongeoorloofd is. 
Betalingen van Smeergeld:  
Ons Bedrijf verbiedt het betalen van smeergeld omdat dit omkoping is en 
onwettelijk. Smeergelden zijn kleine betalingen om kleine routinehandelingen, 
meestal door functionarissen, te laten gebeuren of te versnellen. Voorbeelden 
van routinehandelingen zijn het uitschrijven van toelatingen, licenties of andere 
officiële documenten; het verkrijgen van visums en werkorders; het voorzien van 
diensten zoals politiebescherming, het ontvangen van post of het plannen van 
inspecties; of het bespoedigen of vrijgeven van goederen die door de douane 
worden vastgehouden. Dit verbod geldt voor werknemers en derden die in 
naam van het Bedrijf handelen. Indien u niet zeker bent of een betaling als 
smeergeld zou kunnen worden beschouwd, doe dan de betaling alleen indien 
de functionaris of een derde een officieel ontvangstbewijs of een geschreven 
bevestiging van zijn wettelijkheid kan voorleggen. 
Indien u de betaling doet omdat u vreest voor de gezondheid, de veiligheid 
of het welzijn van uzelf of een andere werknemer, dan is dit een betaling 
wegens afpersing. Doe de betaling en verwittig zo snel mogelijk uw manager,  
de Vice-president en Chief Ethics, Compliance en Sustainability Officer en de 
General Counsel. Dergelijke betalingen moeten correct worden geboekt in de 
boekhouding en de administratie van het Bedrijf. 
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Zakelijke Geschenken, Entertainment en Reiskosten: 

Het is toegestaan om gebruikelijke zakelijke geschenken, entertainment of om 
reis- en verblijfsaccommodatie te voorzien, in zoverre deze voldoen aan de 
gedragscode, de gedragscode van de ontvangende organisatie, en de 
toepasselijke wetgeving op geschenken en monetaire limieten.  

Verdere richtlijnen voor deze uitgaven zijn opgenomen in de gedragscode voor 
Geschenken en Entertainment (GBL-POL-LGL006) en Bedrijfsprocedure voor de 
Ontvangst van Buitenlandse Functionarissen (GBL-PROC-LGL004). 

Derden 
De gedragscode verbiedt corrupte offertes, beloftes of betalingen die gedaan 
worden door derden, die in naam van het Bedrijf handelen. Het begrip 
“derden” wordt breed gedefinieerd om elke persoon of entiteit waarmee het 
Bedrijf zaken doet mee te rekenen en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 
agenten, consultants, distributeurs, wederverkopers, leveranciers en 
onderaannemers. 

Alle betalingen aan derden, die bij zakelijke transacties zijn betrokken, moeten 
gepast, wettelijk en redelijk zijn in hun aard en waarde en in verhouding met de 
goederen of diensten die door derden worden geleverd. Werknemers van het 
Bedrijf hebben de verplichting om elke derde die in naam van het Bedrijf handelt, 
zorgvuldig te selecteren en daarbij de gepaste zorgvuldigheid aan de dag te 
leggen zoals die wordt vereist door de procedure van het Bedrijf. Daarnaast 
moeten overeenkomsten met derden , in zoverre dit mogelijk is, clausules bevatten 
om de risico's op potentieel ongeoorloofde betalingen te verkleinen. 

Bijhouden van administratie 
Het gebrek om een adequate administratie en boekhouding bij te houden is 
strijd met de wetgeving van talrijke landen, inclusief de U.S. FCPA, zelfs wanneer 
er geen omkoping plaatsvindt. Elke werknemer van het Bedrijf moet voldoen 
aan onze interne controles, financiële rapportering en procedures voor het 
bewaren van documenten om er voor te zorgen dat het Bedrijf kan bewijzen 
dat het voldoet aan de anti-omkoping-wetgeving en reglementering.  

Straffen, Boetes en Andere Sancties 
Het gebrek aan respect voor de anti-omkoping-wetgeving kan leiden tot 
strafrechtelijke en burgerlijke straffen voor het Bedrijf en persoonlijk voor de 
werknemers van het Bedrijf. Zelfs de schijn van wangedrag kan leiden tot 
ernstige reputatieschade voor het Bedrijf. Het Bedrijf kan worden uitgesloten van 
het zakendoen met de federale regering indien het schuldig wordt gevonden 
aan wangedrag.  
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REFERENTIES 
The Oshkosh Way  

GBL-POL-LGL006 – Geschenken en Entertainment 

GBL-PROC-LGL 004 – Ontvangst van Buitenlandse Functionarissen 

CONTACTEN 
Kevin Tubbs, Vice-president en Chief Ethics, Compliance en Sustainability 
Officer, x22592 

Amy Thiel, Director, Global Ethics & Compliance, x25127 


