
 

 
 
 
 

 

Integriteitsstatement VCS Observation 
Algemeen 

VCS Observation voldoet aan de wet- en regelgeving. We keuren alle activiteiten af die 
resultaat bereiken door schending van de wet of door onethische zakelijke transacties. 
Hiermee bedoelen we ook alle betalingen voor onrechtmatige handelingen, indirecte 
bijdragen, kortingen en omkoping.  
 
Kortom: we staan geen enkele activiteit toe die een openbaar onderzoek niet kan doorstaan. 
Collega’s die niet zeker zijn van de toepassing of interpretatie van wet- en regelgeving leggen 
de vraag voor aan hun leidinggevende, die waar nodig juridisch advies inwint. 
 
Anti-omkopingsbeleid 

VCS past goed ondernemerschap en risicobeheerstrategieën toe. Dit in overeenstemming met 
de Business Principles for Countering Bribery. Deze omvatten ten minste de volgende 
onderwerpen: 
 

• Politieke bijdragen 
VCS geeft geen (in)directe bijdragen aan politieke partijen, organisaties of personen 
die betrokken zijn bij de politiek, als een manier om voordeel te krijgen in zakelijke 
transacties. 

 

• Goede doelen en sponsoring 
VCS staat ervoor in dat onze charitatieve bijdragen en sponsoring niet worden gebruikt 
als dekmantel voor omkoping. We registreren al onze charitatieve bijdragen en 
sponsoring in een apart grootboek. 

 

• Smeergeld 
Smeergeld zien we als betalingen die worden gedaan om de uitvoering van een 
procedure of handeling waarop de smeergeldbetaler recht heeft (sneller) te regelen. 
VCS vindt dat smeergeldbetalingen een vorm van omkoping zijn, en wil deze 
identificeren en elimineren. 

 

• Geschenken, amusement en gunsten 
VCS biedt geen amusement, geschenken of persoonlijke gunsten aan en neemt dit ook 
niet aan. Ook accepteert VCS geen voorkeursbehandeling, omdat dit bij VCS kan (lijken 
te) neigen tot de verplichting van een wederdienst. 

 

Registratie en -communicatie 

Nauwkeurige en betrouwbare verslaglegging is nodig om de zaken bij VCS te beheren en om te 
voldoen aan onze juridische en financiële verplichtingen. Onze boeken en bescheiden 
weerspiegelen alle zakelijke transacties nauwkeurig en tijdig.  
 
VCS houdt zich niet bezig met welke valse registratie of communicatie dan ook, zowel intern 
als extern, zoals ongeldige uitgaven, (financiële) rapporten, verklaringen en misleidende 
reclame, marketingpraktijken of andere bedrieglijke voorstelling van zaken.  
 
We betrachten zorgvuldigheid bij de handhaving van deze eisen. Elke schending van ons 
integriteitssbeleid zal worden geregistreerd. 


