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in een uitspraak uit 2005. Dat maakt
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giften onder omstandigheden griezelig
vaag.
Hoe hoger de waarde van de gÍft. hoe
eerder anderen - Justitie, Rijksrecherche

- kunnen denken dat deze met een
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keerzijde

- door de ambtenaar

met

een verboden bedoelÍng in ontvangst
is genomen. Om die reden geìdt

relatie om mee te gaan
naar een event verregenwoordigt een waar-

kunnen ambtenaar zìjn als zij een deel
van de taak van de Staat en zijn organen

de. Neem bijvoorbeeld

vervullen. Daarom zijn werknemers

ambtenaren nÍet mogen worden geac-

een uitnodiging voor

cepteerd. Overigens sluiten steeds meer
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van overheidsbedrijven (bijvoorbeeld
openbaarvervoer- of nutsbedrijven) ook

Zo'n uitnodiging kan gewaardee¡d wor-

als ambtenaren aan te merken. De regels

verbanden (denk aan de Gedragscode

den op het totaal van de kosten van de

voor giften aan ambtenaren zijn in
vrijwel alle landen beduidend strenger
en beperkender dan voor giften aan

Medische Hulpmiddelen) in hun interne
of gezamenlijke complianceregeling aan

niet-ambtenaren.

niet-ambtenaren aan een grens van 50
or rrn ziin ophnndpn

reiscomponenten (vliegticket, hotelovernachting, entreebiljet voor de wedstrijd,
maaltijden, versnaperingen, borrels die
worden genuttigd en misschien nog een
excursie naar de Amazone) waarvoor
de genodigde

wordt vrijgehouden. Die

totale waarde is het voordeel dat aan
de genodigde

wordt verstrekt en het

is die waarde die in alle internationale

anti-corruptiebepalingen als gif t wordt
gedefinieerd. Zo'n waarde kan voor alle
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Nederland op grond van verschil-

ambtenaar hebben. Ook werknemers
met een private a¡beidsovereenkomst

en uitnodiging aan een

lende interne overheidsrichtlijnen een
welhaast algemene norm dat giften met
een waarde van meer dan 50 euro door

ondernemingen en samenwerkings-

bij deze norm, zodat ook steeds meer

Intentie van de gift
Maar volgens diezelfde wettelijke regels
is de hoogte van een gift op zichzelf
niet bepalend. Er bestaan ook geen
wettelijke maxima voor de waarde van
een gift. Het gaat bij giften aan ambte-

Goedetrouw
Maar ook voor deze niet-ambtenaren
geldt geen wettelijk maximum aan de
hoogte van de gift. Strafbaar is alleen
een werknemer/niet-ambtenaar

die een

hospitolity events worden berekend, of

naren om de bedoeling van de gift, dus
om wat de gever hoopt te bereiken. Als

gift aanneemt, maar dit'in strijd met
de goede trouw verzwijgt' tegenover
zijn werkgever. De werknemer die alles

het nu gaat om een lezing met borrel of

die bedoeling is om de ambtenaar in

een avondje naar de opera.

zijn ambtelijke betrekking iets te laten

wat hij ontvangt keurig aan zijn baas

Van belang ìs vervolgens of de per-

doen of achterwege te laten, dan is het

opgeeft, is niet strafbaar

soon die je zou willen uitnodigen als

in een arbeidsconflict terechtkomen. De

ambtenaar kan worden aangemerkt

een strafbare gift, en dan noemen we
het corruptie. Dat 'iets' kan van alles

gever van de gift ìs strafbaar als hrj

of niet. Nederlandse en de meeste

zijn: het gunnen van een opdracht, het

vertaal

buitenlandse wetten verstaan onder

regelen van een aanbesteding, maar ook

dat de ontvanger van de gift dat 'in strijd

ambtenaar niet alleen de personen die
een publiekrechtelijke aanstelling als

het onderhouden van een relatie met
het doel om daardoor een voorkeursbe-

met de goede trouw'niet zal melden aan
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op zijn klompen kan aanvoelen

zijn werkgever.
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CORRUPTIEVE
GIFTEN IS ONDER
Van sommige giften
bezoek

-

- denk

aan bordeel-

staat dat op voorhand wel vast.

Engelse nevenvestiging, dan is naast
de Nederlandse ook de Britse

anti-

Voor andere giften - één kaartje voor
PEC Zwolle-Heracles - is dat allerminst

corruptiewetgeving van toepassing.

evident. Ook hier geldt: hoe hoger de

vergelijkbaar met de Nederlandse al ìs
zij op twee punten strenger. In de eerste

waarde van de gift, hoe meer de gever er
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Voor wat betreft giften is die wetgeving

rekening mee moet houden dat de ontvanger die gift zal verzwijgen, en hoe
problematischer de gift dus wordt. Hier

plaats zijn de regels voor giften aan

tamelijk eenvoudig: zorg dat de werkgever uitdrukkeliik
betrokken wordt bij de uitnodiging, als
de gift meer dan - Iaten we zeggen - 150
euro bedraagt. Laat de uitnodiging (ook)

betekent bijvoorbeeld dat giften aan Ne-

is de oplossing echter

OMSTANDIGHEDEN
GRIEZELIG VAAG

niet-ambtenaren vrijwel gelijk aan de
regels voor giften aan ambtenaren. Dat

derlandse 'eigen bazen' die ook (potentiele) opdrachtgever van je onderneming

zijn, onder de Britse wet riskant kunnen
zijn, terwijì die giften naar Nederlands

recht niet strafbaar zijn. In de twéede
plaats is de onderneming altijd strafbaar
als iemand, waar ook ter wereld, ten be-

hoeve van die onderneming een ander

via de werkgever lopen en zorg dat je
een schriftelijk akkoord van de werkge-

een corruptieve gift geeft. Met name

ver in je dossier hebt liggen.
Voor zzp'ers en andere 'eigen bazen' die

onderneming bezorgt menige compli-

worden uitgenodigd gelden onder Nederlands recht dus geen regels, anders

deze laatste aansprakelijkheid van de

ance officer onrustige nachten.

Vuistregels

dan mogelijke flscale kwesties, maar
die laat ik nu maar
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Dit alles brengt mij tot
de volgende vuistregels. Bepaal altijd

.

de waarde van de

gift, en breng die
eventueel door
eigen bijdragen

van de genodigde omlaag. Informeer zélf de baas/werkge-

de Verenigde Staten worden verhan-

ver van de genodigde als de waarde van
de gift meer dan 50 euro (ambtenaren)

deld, is naast de Nederlandse ook de

of 150 euro (niet-ambtenaren) is, en zorg

Amerikaanse anti-corruptiewetgeving

dat zijn toestemming schriftelijk wordt
gegeven. Zorg dat je compliance officer

je onderneming op een beurs in

van toepassing. De Amerikaanse wet
heeft strikt genomen alleen betrekking

op voorhand van elke stap op de hoogte
is, en laat ook hem zijn instemming

giften aan ambtenaren. Inhoudelijk
verschilt zij op dat punt niet veel van de
Nederlandse. Wel krijg je dan te maken

schriftelijk geven, Zorgvuldige besluitvorming die achteraf, als er kritische

met de Amerikaanse compliancecultuur

vragen worden gesteld, goed gedocu-

die, vooral vanwege de extreem hoge
boetes die kunnen worden opgelegd, in

menteerd blijkt te zijn, is altijd de beste
waarborg. Dat deze aanpak misschien

het algemeen een stuk scherper is dan
de onze. Als je onderneming Ameri-

leidt tot minder deelname aan je event
moet je voor lief nemen: de genodigden

kaans is, is het dus nóg belangrijker dat

die alleen mee kunnen gaan als hun

compliance aftekent op alle details van
rìc r ritnndioinq

baas er niets van af weet, zijn ook pre-
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cies de genodigden die je eigenlijk
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moet willen ontvangen.
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