Pfizer’s Internationale bedrijfsprincipes voor antiomkoping
en anticorruptie
Pfizer heeft al lange tijd een beleid waarin omkoping en corruptie bij het uitvoeren van zakelijke
activiteiten in Amerika of daarbuiten worden verboden. Pfizer zet zich in om zakelijke
activiteiten uit te voeren met integriteit en om ethisch op te treden en juridisch in
overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regels. We verwachten dezelfde inzet van de
consultants, vertegenwoordigers of andere bedrijven en individuen die namens ons optreden
(“Zakenrelaties”), evenals zij die namens onze Zakenrelaties optreden (bijvoorbeeld
onderaannemers) in verband met werk voor Pfizer.

Omkoping van overheidsfunctionarissen
De meeste landen hebben wetten die het doen, aanbieden of beloven van enige betaling of iets
van waarde (rechtstreeks of indirect) aan een Overheidsfunctionaris verbieden als de betaling is
bedoeld om een officiële handeling of een officieel besluit te beïnvloeden om zakelijke
activiteiten te belonen of binnen te halen.
“Overheidsfunctionaris” dient breed te worden geïnterpreteerd en betekent:
(i)

gekozen of aangestelde Overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld een lid van een
wetgevend lichaam of een medewerker van een overheidsministerie);

(ii)

een medewerker die of een individu dat optreedt voor of namens een
Overheidsfunctionaris, een bureau dat of een onderneming die een overheidstaak
uitvoert, of die het eigendom is van of wordt beheerd door een overheid (bijvoorbeeld
een professional in de gezondheidszorg die in dienst is bij een overheidsziekenhuis of
een onderzoeker die in dienst is bij een rijksuniversiteit);

(iii)

alle functionarissen van politieke partijen, kandidaten voor openbare functies,
of medewerkers of individuen die optreden voor of in naam van een politieke partij
of een kandidaat voor een openbare functie;

(iv)

alle medewerkers of individuen die optreden voor of in naam van een openbare
internationale organisatie;

(v)

alle leden van koninklijke families of leden van een krijgsmacht; en

(vi)

alle individuen die anderszins kunnen worden gecategoriseerd als een
overheidsfunctionaris conform de wet.

“Overheid”betekent alle niveaus en subdepartementen van overheden (dat wil zeggen, lokaal,
regionaal of nationaal en administratief, wetgevend of uitvoerend).
Omdat deze definitie van “Overheidsfunctionaris” zo breed is, is het waarschijnlijk dat
Zakenrelaties bij de normale werkzaamheden namens Pfizer interactie zullen hebben met
een Overheidsfunctionaris. Bijvoorbeeld artsen die werken bij een ziekenhuis dat door
de overheid wordt gefinancierd, worden ook beschouwd als “Overheidsfunctionarissen”.
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De Amerikaans anticorruptiewet U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) verbiedt het doen,
beloven of goedkeuren van een betaling of het aanbieden van iets van waarde aan een
niet‐Amerikaanse Overheidsfunctionaris als de betaling is bedoeld om die functionaris op
ongepaste of corrupte wijze te beïnvloeden om een overheidsactiviteit uit te voeren of om een
beslissing te nemen die het bedrijf helpt om zakelijke activiteiten te verkrijgen of te behouden,
of om op andere wijze oneerlijk voordeel te verkrijgen. De FCPA verbiedt een bedrijf of een
persoon ook om een ander bedrijf of individu in te schakelen bij dergelijke activiteiten. Als
Amerikaans bedrijf moet Pfizer de FCPA naleven en kan Pfizer aansprakelijk worden gesteld als
gevolg van handelingen die waar ook ter wereld zijn uitgevoerd door een Zakenpartner.
Principes voor antiomkoping en anticorruptie die gelden bij interactie met Overheden en
Overheidsfunctionarissen
Zakenpartners moeten de volgende principes communiceren en naleven bij de interactie met
Overheden en Overheidsfunctionarissen:
•

Zakenpartners en degenen die namens hen optreden in verband met werk voor Pfizer
mogen niet rechtstreeks of indirect corrupte betalingen doen, beloven of goedkeuren of
iets van waarde aanbieden aan een Overheidsfunctionaris met als doel de
Overheidsfunctionaris een officiële handeling te laten uitvoeren of een besluit te nemen
waarmee Pfizer zakelijke activiteiten verkrijgt of behoudt. Zakenpartners en degenen
die namens hen optreden in verband met werk voor Pfizer mogen nooit een betaling
doen of een item of voordeel aanbieden aan een Overheidsfunctionaris, ongeacht de
waarde, als een ongepaste stimulans voor een Overheidsfunctionaris om een
Pfizer‐product goed te keuren, te vergoeden, voor te schrijven of aan te schaffen, om de
resultaten van een klinische trail te beïnvloeden of om op andere ongepaste wijze
voordeel te behalen voor Pfizers zakelijke activiteiten.

•

Bij het uitvoeren van Pfizer‐gerelateerde activiteiten moeten Zakenrelaties en degenen die
namens hen werk uitvoeren in verband met Pfizer alle lokale wetten, regels en
uitvoeringsprocedures (inclusief vereisten van Overheidsentiteiten, zoals door de overheid
gefinancierde ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen), die limieten, beperkingen en
verplichtingen tot openbaarmaking van compensatie, financiële ondersteuning, donaties,
giften die aan Overheidsfunctionarissen kunnen worden geboden, begrijpen en zich eraan
houden. Als een Zakenpartner niet zeker is van de betekenis of toepasselijkheid van enige
limieten, beperkingen of openbaarmaking wat betreft de interactie met
Overheidsfunctionarissen, moet die Zakenpartner overleg plegen met zijn of haar eerste
aanspreekpunt bij Pfizer, voordat zulke interactie wordt gestart.

•

Zakenpartners en diegenen die namens hen werk uitvoeren in verband met Pfizer
mogen geen smeergeld betalen. Met “smeergeld” wordt een nominale betaling op
naam aan een Overheidsfunctionaris bedoeld die wordt gedaan met het oog op het
veiligstellen of bevorderen van het uitvoeren van een routinematige, niet‐discretionaire
overheidshandeling. Voorbeelden van smeergeld zijn betalingen voor het versnellen van
de verwerking van licenties, vergunningen of visa waarvoor al het papierwerk in orde is.
Als iemand een Zakenpartner of iemand die namens de Zakenpartner werk uitvoert in
verband met Pfizer, zich bewust wordt van een verzoek of vraagt om smeergeld of
omkoping, of dit zelf krijgt aangeboden in verband met werk voor Pfizer, dient de
Zakenpartner dit verzoek meteen te melden bij zijn of haar eerste aanspreekpunt bij
Pfizer, voordat er enige andere actie wordt ondernomen.
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Commerciële omkoping
Omkoping en corruptie kunnen ook voorkomen in zakelijke relaties waarbij de overheid niet is
betrokken. De meeste landen hebben wetten die het aanbieden, beloven, geven, aanvragen,
accepteren of instemmen met het accepteren van geld of iets van waarde voor een oneerlijk
zakelijk voordeel verbieden. Voorbeelden van verboden gedrag zijn, maar zijn niet beperkt tot,
het bieden van dure cadeaus, overvloedige gastvrijheid, accommodatie of beleggingskansen om
de aanschaf van goederen of services op oneerlijke wijze te bevorderen. Het is Pfizer‐collega´s
niet toegestaan om omkopingsbedragen aan te bieden, te geven, te vragen of te accepteren en
we verwachten van onze Zakenpartners en van diegenen die namens hen werken in verband
met Pfizer, dat ze zich aan dezelfde principes houden.
Principes voor antiomkoping en anticorruptie die gelden bij interactie met private partijen en
Pfizer‐collega´s
Zakenpartners moeten de volgende principes communiceren en naleven bij de interactie met
private partijen en Pfizer‐collega´s:
•

Zakenpartners en degenen die namens hen optreden in verband met werk voor Pfizer
mogen niet rechtstreeks of indirect corrupte betalingen doen, beloven of goedkeuren of
iets van waarde aanbieden aan een persoon met als doel deze persoon te beïnvloeden
om een onwettig zakelijk voordeel te creëren voor Pfizer.

•

Zakenpartners en degenen die namens hen optreden in verband met werk voor Pfizer
mogen niet rechtstreeks of indirect een betaling of iets van waarde vragen, accepteren
of ontvangen als een ongepaste stimulans in verband met hun zakelijke activiteiten die
voor Pfizer worden uitgevoerd.

•

Het is Pfizer‐collega´s niet toegestaan om cadeaus, services, voordelen, entertainment
of andere items te ontvangen van Zakenpartners of van degenen die namens hen optreden
in verband met werk voor Pfizer van meer dan symbolische of nominale waarde. Bovendien
zijn cadeaus van nominale waarde alleen toegestaan als ze sporadisch worden ontvangen
en alleen op momenten dat het geven van een cadeau gepast is.

Vermoede en werkelijke schendingen melden
Van Zakenpartners en degenen die namens hen optreden in verband met werk van Pfizer wordt
verwacht dat ze gevallen van potentiële schendingen van deze internationale antiomkopings‐
en anticorruptieprincipes of de wet melden. Dergelijk meldingen kunnen worden gedaan bij het
eerste aanspreekpunt van de Zakenpartner bij Pfizer, of als een Zakenpartner dit liever doet, per
e‐mail bij de Compliance Group van Pfizer corporate.compliance@pfizer.com of telefonisch
via 1‐212‐733‐3026.
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