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Wanneer voLdoet het anti-corruptieprogramma van uw bedrijf aan de
gesteLde norm?
Hoe handelt u als uw beLangrijkste concurrenten weL aan omkoping doen?
Hoe zorgt u ervoor dat in aLle Landen waarin uw bedrijf zaken doet, het
beleid voLdoet aan de LokaLe wetten en regels?

‘Ondernemen zonder corruptie’ geeft u antwoord op bovenstaande en veLe andere
vragen. Het boek is geschreven voor iedereen die een taak heeft in het voorkomen en
bestrijden van corruptie waaronder bestuurders, managers en praktijkprofessionals
die werkzaam zijn voor internationaal opererende ondernemingen in Nederland. Een
uitstekende investering in een gezonde en duurzame bedrijfsvoering

ALLe reLevante wet- en regeLgeving en meer
Kernboodschap van het boek is: het loont om te investeren in preventie van corruptie,
mits dit niet beperkt blijft tot de bekende mooie woorden. Het boek bevat ter inleiding
een overzicht van actuele wet- en regelgeving. Hierin komen ook de implicaties van
toezicht, handhaving en reikwijdte van belangrijke ontwikkelingen in het buitenland aan
de orde, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse anti-corruptiebepaLingen, de
Bribery Act in het Verenigd Koninkrijk en de Foreign Corrupt Practices Act in de Verenigde
Staten van Amerika.

Boordevol praktijksituaties en voorbeeLden
Ruim twintig auteurs bieden aan de hand van aansprekende voorbeelden en
praktijksituaties handvatten aan u voor het treffen van passende maatregelen ter
voorkoming van betrokkenheid bij corruptie en omkoping. Dit is niet alleen een kwestie
van ‘good governance’ binnen de eigen bedrijfsorganisatie. De eigen verantwoordelijkheid
van ondernemingen reikt immers verder en strekt zich tevens uit tot toetsing van derde
partijen, waaronder zakenpartners, joint-ventures en externe medewerkers.

Het boek maakt u duidelijk waarom anti-corruptie geen ruimte laat voor een vrijblijvende
aanpak.
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