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Doelstelling
Volgens het bedrijfsbeleid voert Hill-Rom alle handelingen en activiteiten uit naar de letter en de
geest van de van toepassing zijnde anti-corruptiewetten, inclusief de U.S. Foreign Corrupt Practices
Act (“FCPA”, Amerikaanse wet op buitenlandse corruptiehandelingen), het Verdrag tegen
omkoping (Anti-Bribery Convention) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (“OESO”), de Omkopingswet van het Verenigd Koninkrijk en andere van toepassing
zijnde lokale wetten. Hill-Rom verwacht van zijn medewerkers en andere vertegenwoordigers dat
zij hun zakelijke activiteiten op een ethische manier uitvoeren, in naleving van wet- en regelgeving
en dat zij zelfs de schijn van ongepastheid vermijden.
Dit Wereldwijde Anti-corruptiebeleid helpt u bij het naleven van deze wetten en Hill-Roms
Wereldwijde Gedragscode, die omkoping en corruptie verbiedt. Hill-Rom verwacht van zijn
medewerkers en vertegenwoordigers dat zij hun zakelijke activiteiten op een ethische manier
uitvoeren en dat zij zelfs de schijn van ongepastheid vermijden.

2

Bereik
Dit Beleid is van toepassing op alle medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van Hill-Rom
en alle onafhankelijke contractanten die namens Hill-Rom werken (in dit Beleid gezamenlijk
“medewerkers” genoemd).

3

Definities en acroniemen
Term of acroniem

“Hill-Rom”

Definitie
“Hill-Rom” omvat alle dochterondernemingen en
gelieerden van Hill-Rom, inclusief maar niet beperkt tot
de volgende bedrijven van Hill-Rom: Hill-Rom
International, Allen Medical, Aspen Medical, Aspen
Surgical, Liko, Trumpf Medical en Volker.
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“Overheidsfunctionaris” omvat het volgende:
a. functionarissen en medewerkers van enige
nationale, regionale, lokale of andere
overheidsinstelling, inclusief toezichthouders,
verkozen functionarissen en medewerkers van
publieke instituties;
b. functionarissen en medewerkers van organisaties
onder toezicht van of met een
meerderheidsbelang van een niet-Amerikaanse
overheid;
c. kandidaten voor een politieke functie, politieke
partijen en politieke partijfunctionarissen;
“Overheidsfunctionaris”

d. functionarissen, medewerkers en
vertegenwoordigers van publieke, internationale
(semi-overheids)organisaties, zoals de
Wereldgezondheidsorganisatie; en
e. enige private persoon met een tijdelijke officiële
betrekking binnen of namens een van de
voorgenoemde (zoals een consultant die door een
overheidsinstelling is ingehuurd).
Houd in het achterhoofd dat we in onze bedrijfstak vaak
met “overheidsfunctionarissen” omgaan, omdat artsen en
andere gezondheidszorgaanbieders als
“overheidsfunctionarissen” worden aangemerkt als ze
werken voor of namens een overheids- of staatsziekenhuis
of een andere faciliteit.

“Gezondheidszorgaanbieders”

“Gezondheidszorgaanbieders” omvatten alle individuen
of organisaties die (1) betrokken zijn bij het aanbod van
gezondheidszorgdiensten of -artikelen voor patiënten; en
(2) betrokken zijn bij aankoop, huur, aanbeveling,
gebruik, bemiddeling van verkoop of huur, of voorschrift
van producten van Hill‐Rom. De term
“Gezondheidszorgaanbieders” omvat zowel personen die
diensten leveren als personen die niet direct diensten
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leveren, maar betrokken zijn bij de beslissing tot
aankoop, huur of aanbeveling van producten van HillRom. Gezondheidszorgaanbieders omvatten
bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen, ambulante
zorgplanners, ziekenhuizen, faciliteiten voor langdurige
zorg, thuiszorginstellingen en ander gelieerd
zorgpersoneel.
Een “Vertegenwoordiger van derden” is de persoon of
organisatie die geen medewerker, leidinggevende of
bestuurder is van Hill-Rom en van wie verwacht wordt
dat die omgang zal hebben met niet-Amerikaanse
Overheidsfunctionarissen of niet-Amerikaanse
Gezondheidszorgaanbieders bij het uitvoeren van
diensten voor Hill-Rom of het promoten of verkopen van
producten van Hill-Rom.

Beleid
4.1

Beleid tegen omkoping en corruptie. Hill-Rom hanteert een zero tolerance-beleid tegen
omkoping en corrupt gedrag in enige vorm. Ongepaste aansporingen van
Gezondheidszorgaanbieders, Overheidsfunctionarissen en andere spelers op de markt,
zoals klanten, concurrenten en leveranciers, zijn strikt verboden.
Geen leidinggevende, bestuurder, medewerker, leverancier, agent of andere
vertegenwoordiger wereldwijd van Hill-Rom mag direct of indirect enig financieel of ander
voordeel of iets anders van waarde aanbieden, beloven, betalen, geven of autoriseren
aan enige andere persoon of organisatie met als doel het ongepast beïnvloeden van de
ontvanger, het aansporen van de ontvanger om niet te voldoen aan zijn/haar plichten, het
verkrijgen van een ongepast voordeel voor Hill-Rom of het ongepast belonen van de
ontvanger voor gedrag in het verleden.
Hill-Rom verbiedt ook het vragen om, het overeenstemmen met de ontvangst van of het
accepteren van omkoping, steekpenningen of enig ander ongepast financieel of ander
voordeel.
Geen persoon op wie dit beleid van toepassing is, zal lijden onder negatieve
consequenties naar aanleiding van weigering van het aanbieden, beloven, betalen, geven
of autoriseren van een ongepast(e) betaling, voordeel of beloning, zelfs als dit leidt tot het
verlies van zakelijke mogelijkheden voor Hill-Rom.
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Beperkingen op betalingen aan Overheidsfunctionarissen en
Gezondheidszorgaanbieders. Het verbod op omkoping is met speciale kracht van
toepassing op onze omgang met Overheidsfunctionarissen en
Gezondheidszorgaanbieders. Het direct of indirect aanbieden van enig voordeel aan een
Overheidsfunctionaris, een Gezondheidszorgaanbieder of enige andere persoon kan
aangemerkt worden als omkoping als dit bedoeld is om de ontvanger aan te sporen tot
het niet voldoen aan een loyaliteitsplicht of om verkrijgen van ongepast voordeel voor
Hill-Rom. De volgende paragrafen zijn gericht op specifieke soorten transacties en
omgangsvormen die kunnen optreden in onze zakelijke handelingen en speciale
waakzaamheid vereisen vanuit het oogpunt van anti-corruptienaleving.
Zoals hieronder aangegeven, mag u geen activiteiten ondernemen die volgens lokale
wetten of industriecodes verboden zijn. Amerikaanse regelgeving met betrekking tot
Amerikaanse Gezondheidszorgaanbieders is in het bijzonder streng in bepaalde
gebieden. U moet het Beleid voor omgang met gezondheidszorgaanbieders raadplegen
voordat u enige activiteit aangaat met Amerikaanse Gezondheidszorgaanbieders. Neem
bij vragen over de toelaatbaarheid van een bepaalde activiteit contact op met het Global
Compliance Office:
4.2.1 Tarief voor dienstenaanbod door individuele Gezondheidszorgaanbieders. Het is
toegestaan voor Hill-Rom om een gekwalificeerde gezondheidszorgaanbieder te
contracteren voor legitieme diensten die relevant zijn voor de zaken van Hill-Rom,
in ruil voor een compensatie die de gangbare marktwaarde (fair market value)
volgens de Hill-Rom FMV Calculator niet overschrijdt. Het dienstenaanbod moet
ook wettig zijn volgens de lokale wetgeving, toelaatbaar volgens enige van
toepassing zijnde industriecode en toegestaan volgens de interne regels van de
organisatie van de gezondheidszorgaanbieder. Hill-Rom mag nooit instemmen
met een tarief voor een dienstenaanbod met als doel het aansporen of belonen
van aankoop, huur, aanbeveling, gebruik of voorschrift van enig product van HillRom of het verkrijgen van enig ongepast voordeel voor Hill-Rom.

4.2.2 Medische congressen en andere wetenschappelijke programma's. Indien
toegestaan door de lokale wet, de van toepassing zijnde industriecode en de
interne regels van de werkgever van de gezondheidszorgaanbieder, kan Hill-Rom
de redelijkerwijs gedane uitgaven van gezondheidszorgaanbieders vergoeden
(maar niet die van echtgenoten of gasten) voor het bezoeken van medische
congressen of andere wetenschappelijke programma's waarin thema's worden
besproken met een directe relevantie voor het vakgebied van de
gezondheidszorgaanbieder. Hill-Rom mag nooit ondersteuning bieden aan
Bevestig dat u de meest recente versie gebruikt door de documentstatus in Agile aan te vinken
Documentsjabloon: BS01767 Herz. 2

V E R T R O U W E L I J K

E N

E I G E N D O M S R E C H T E L I J K

BEDRIJFSBELEID
WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID

B E S C H E R M D

Documentnummer
BS01960

Nummer herziening
2

Documentstatus
VRIJGEGEVEN

Ingangsdatum
1-JAN-2016

Pagina 5 van 9

gezondheidszorgaanbieders die dergelijke evenementen bijwonen voor het
aansporen of belonen van aankoop, huur, aanbeveling, gebruik of voorschrift van
enig product van Hill-Rom of het verkrijgen van enig ongepast voordeel voor HillRom. Het Global Compliance Office moet dergelijke ondersteuning in
samenspraak met de Juridische afdeling beoordelen en goedkeuren.
4.2.3 Subsidies en andere ondersteuning voor organisaties en instituties. Indien
toegestaan volgens de wet en de van toepassing zijnde industriecode kan Hill-Rom
subsidies verstrekken aan legitieme medische en educatieve organisaties om een
onderwijsprogramma, onderzoek of iets anders te ondersteunen dat de legitieme
missie van de ontvangende organisatie versterkt. Een subsidie mag niet worden
gebruikt om een persoonlijk voordeel te behalen bij een individuele
Gezondheidszorgaanbieder of een andere Overheidsfunctionaris of gedaan
worden als onderdeel van een uitwisseling van gunsten. Verder mag een subsidie
niet verbonden zijn aan een in behandeling zijnde of bestaande zakelijke afspraak.
Elke subsidie of andere vorm van ondersteuning van de hierboven genoemde
aard, moet worden goedgekeurd door het Global Compliance Office in
samenspraak met de Juridische afdeling.
4.2.4 Geschenken. Indien toegestaan volgens de lokale wet, de van toepassing zijnde
industriecode en de interne regelgeving van de werkgever van de ontvanger
kunnen geschenken die van redelijke waarde zijn volgens lokale normen worden
uitgedeeld aan een Overheidsfunctionaris of een Gezondheidszorgaanbieder als (i)
het geschenk direct verbonden is aan de promotie van producten of diensten van
Hill-Rom of (ii) het geschenk als teken van waardering wordt verstrekt in
verbinding met een erkend(e) feestdag of evenement. Geschenken moeten open
en transparant worden verstrekt en mogen niet in de vorm van contant geld of
equivalenten (bv. cadeaubonnen) plaatsvinden. Giften mogen niet worden
verstrekt aan een echtgenoot of een familielid van een Overheidsfunctionaris of
Gezondheidszorgaanbieder. Geschenken moeten van geval tot geval op
toelaatbaarheid worden beoordeeld en mogen geen onderdeel zijn van een
patroon van frequente schenkingen.
4.2.5 Maaltijden en entertainment. Indien toegestaan volgens de lokale wet, de van
toepassing zijnde industriecode en de interne regelgeving van de werkgever van
de ontvanger kunnen redelijkerwijs maaltijden of entertainment worden
aangeboden aan een Overheidsfunctionaris of een Gezondheidszorgaanbieder als
het aanbod direct verbonden is aan de promotie van producten of diensten van
Hill-Rom. Dit geldt ook voor incidentele zakenlunches en -diners. Overdadig
entertainment voor Overheidsfunctionarissen en Gezondheidszorgaanbieders is
nooit toegestaan.
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4.2.6 Reizen. Reizen en bijbehorende kosten kunnen alleen worden aangeboden aan
een Gezondheidszorgaanbieder of een Overheidsfunctionaris als dit is toegestaan
door de lokale wet en de industriecode en alleen in verband met een legitiem
zakelijk doel, zoals een meeting om producten van Hill-Rom te bespreken, een
productdemonstratie of een bezoek aan een Klantervaringscentrum. Reiskosten
moeten redelijk van waarde zijn en niet buitensporig. Hill-Rom zal nooit kosten
betalen of restitueren die gerelateerd zijn aan persoonlijke reizen, onnodige
aanvullende reistijd of reizen voor echtgenoten of andere gasten.
Alle betalingen of restituties van reiskosten van Overheidsfunctionarissen en
Gezondheidszorgaanbieders moeten worden goedgekeurd door het Global
Compliance Office in samenspraak met de Juridische afdeling. Betalingen moeten
indien mogelijk rechtstreeks door Hill-Rom worden uitgevoerd aan de
luchtvaartmaatschappij, het hotel of andere verkoper. Hill-Rom restitueert alleen
geschreven kwitanties als directe betaling niet redelijkerwijs mogelijk is en dan
alleen voor daadwerkelijk gemaakte kosten
4.2.7 Personele beslissingen. Hill-Rom mag geen baan of stage aanbieden aan een
Overheidsfunctionaris of een Gezondheidszorgaanbieder of diens familielid met
als doel het vergaren van invloed bij de Overheidsfunctionaris of de
Gezondheidszorgaanbieder of enig ander ongepast voordeel. Als een
Gezondheidszorgaanbieder of een Overheidsfunctionaris aanbiedt om Hill-Rom
een voordeel te geven of dreigt met tegenwerkende acties in verband met een
beslissing om iemand aan te stellen, mag de voorgedragen kandidaat niet worden
aangenomen.
4.2.8 Documentatie. De medewerker van Hill-Rom die een geschenk, maaltijd,
entertainment, reis of andere uitgave verstrekt of restitueert aan een
Overheidsfunctionaris of een Gezondheidszorgaanbieder moet de naam van de
ontvanger, de datum en de gegevens van de gemaakte kosten vastleggen
(inclusief kwitanties of andere documentatie met het bedrag en het doel) in
naleving van de beleidslijnen en procedures van Hill-Rom.
4.3

Zakelijke afspraken met derde partijen. De FCPA en vele andere anti-corruptiewetten
reguleren op indirecte en directe wijze betalingen en voordelen. Deze wetten zijn
derhalve van toepassing op voordelen die aangeboden worden door derde partijen, zoals
leveranciers, handelaren, toezichthoudende consultants, gecontracteerde
onderzoeksorganisaties, douane-expediteurs, goederenexpediteurs en andere
vertegenwoordigers die namens Hill-Rom handelen. Het risico dat een
vertegenwoordiger stappen zal ondernemen waarvoor Hill-Rom aansprakelijk kan zijn is
het hoogst als een vertegenwoordiger omgaat met Overheidsfunctionarissen en
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Gezondheidszorgaanbieders buiten de Verenigde Staten. Voorafgaand aan de omgang
met enige vertegenwoordiger van een derde partij moeten medewerkers van Hill-Rom de
procedures volgen die vermeld staan in het Wereldwijde beleid voor internationale
vertegenwoordigers van derde partijen.
4.4

Politieke bijdragen. Met uitzondering van politieke partijen of andere belangengroepen in
de Verenigde Staten zullen er door Hill-Rom geen fondsen, faciliteiten of diensten worden
betaald of uitgerust aan/voor enige politieke partij, kandidaat voor of zittend persoon in
enige publieke functie of aan enig(e) initiatief of referendumcampagne. Voor vragen over
politieke bijdragen kunt u contact opnemen met de Vicepresident voor overheidszaken
(Vice President of Government Affairs) of het Beleid voor politieke bijdragen.

4.5

Charitatieve bijdragen. Bijdragen aan charitatieve organisaties kunnen plaatsvinden, mits
de bijdrage een legitiem publiek doel dient, zoals het promoten van de verbetering van
patiëntenkennis of patiëntenzorg. Charitatieve bijdragen mogen nooit verstrekt worden
als onderdeel van een uitwisseling van gunsten met enige Gezondheidszorgaanbieder of
Overheidsfunctionaris of om een persoonlijk voordeel te vergaren bij enig individu, zelfs
als de ontvangende organisatie een instelling te goeder trouw is. Hill-Rom verstrekt geen
charitatieve bijdragen met als doel het aansporen of belonen van aankoop, huur,
aanbeveling, gebruik of voorschrift van enig product van Hill-Rom, of om enig ander
ongepast voordeel te vergaren voor Hill-Rom.

4.6

Faciliterende betalingen. Een “faciliterende betaling” is een betaling van een klein bedrag
om de afhandeling van een routinematige actie door een Overheidsfunctionaris of een
agentschap (bv. aanvragen van licenties of vergunningen, installeren van een telefoonlijn,
goederenverwerking door de douane enz.) te garanderen of mogelijk te maken, waarbij
de betaler of Hill-Rom een juridische of andere aanspraak heeft. Voor medewerkers van
Hill-Rom en derde partijen die namens Hill-Rom werken is het verboden om in enig land
faciliterende betalingen te doen.

4.7

Vereisten voor boekhouding en vastlegging.
4.7.1 Accurate boekhouding. Hill-Rom moet een boekhouding voeren die, redelijkerwijs
gedetailleerd, accuraat en eerlijk alle transacties en verhandelingen van
bezittingen weergeeft. Geen persoon die werkt voor of namens Hill-Rom mag
enige foutieve opgave plaatsen in de boeken van Hill-Rom, noch mag een
dergelijke persoon een partij zijn in de creatie van een foutief of misleidend
document dat de besteding van fondsen van het bedrijf ondersteunt. Geen enkele
niet-vastgelegde of geheime bezitting mag bij Hill-Rom worden aangemaakt of
onderhouden
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4.7.2 Intern toezicht op boekhouding. Hill-Rom moet een adequaat systeem
onderhouden voor interne toezicht op boekhouding. Alle beleidslijnen van de
Financiële afdeling van Hill-Rom, inclusief beleidslijnen en procedures die het
delegeren van autoriteit regelen, moeten worden gevolgd.
4.8

Fusies, acquisities en samenwerkingsverbanden. Als Hill-Rom een bedrijf of
bedrijfsonderdeel wil aantrekken of een samenwerkingsverband wil aangaan met een
bedrijf dat beschikt over werkzaamheden of verkopen buiten de Verenigde Staten, moet
de due diligence die Hill-Rom uitvoert naar het doelbedrijf een anti-corruptiecomponent
bevatten. Medewerkers van Hill-Rom moeten het Global Compliance Office raadplegen
voor specifieke richtlijnen voor het uitvoeren van due diligence met betrekking tot anticorruptie. De integratieplannen na acquisitie moeten een proces bevatten voor het
uitbreiden van Hill-Roms anti-corruptiebeleid en -procedures naar het aangetrokken
bedrijf en medewerkers van het doelbedrijf training bieden met betrekking tot deze
beleidslijnen en procedures.

4.9

Consequenties. Inbreuk op dit beleid kan leiden tot disciplinaire en andere personele
sancties inclusief ontslag.

4.10

Zoek advies. Alle vragen met betrekking tot de gepastheid of redelijkheid van een
geschenk, maaltijd, entertainment of aanbod van iets anders van waarde aan een
Overheidsfunctionaris of een Gezondheidszorgaanbieder moeten worden gericht tot het
Global Compliance Office of de Juridische afdeling.
Bij twijfel, zoek advies. Kwesties met betrekking tot corruptie kunnen aanzienlijke
consequenties hebben voor Hill-Rom en voor medewerkers die situaties slecht inschatten.
Ga er niet vanuit dat het uw verantwoordelijkheid is om deze moeilijk in te schatten
beslissingen alleen te nemen.

5

Goedkeuring
Geschreven door:

Global Compliance Office

Beoordeeld door: Global Compliance Committee
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