Gedragscode ter bestrijding van omkoping, corruptie
en fraude
Stichting Kinderpostzegels Nederland

Inleiding
Corruptie ondermijnt de ontwikkeling van een land. Diensten, geld en hulp die worden gegeven
voor een doelgroep, komen niet altijd op de juiste plek aan. Als gevolg daarvan zijn de kosten voor
projecten onnodig hoog. Deugdelijk bestuur is een belangrijk aspect van het ontwikkelingsbeleid
van de Nederlandse regering en is derhalve ook belangrijk voor een hulporganisatie als Stichting
Kinderpostzegels Nederland (Kinderpostzegels).
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aangekondigd dat
het tegengaan van corruptie een van haar speerpunten is. Dit leidde in 1997 tot de opstelling van
het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren. In 2001
heeft Nederland dit verdrag bekrachtigd en is de Nederlandse wetgeving dienovereenkomstig
aangepast. Het omkopen van buitenlandse ambtenaren is op grond van de Nederlandse wet
onwettig verklaard.
Afgezien van het feit dat Kinderpostzegels uiteraard verplicht is zich aan de Nederlandse wetgeving
te houden (en zich niet schuldig mag maken aan het omkopen van buitenlandse ambtenaren), is
het voor de organisatie van groot belang dat zij op integere en ethisch verantwoorde wijze hulp
biedt. Sponsoren en donoren vertrouwen Kinderpostzegels en gaan ervan uit dat hun schenkingen
geheel ten goede komen aan de doelgroep. Corruptie, omkoping en fraude zijn in strijd met het
principe van deugdelijk bestuur en de hoge ethische normen die Kinderpostzegels als
hulporganisatie nastreeft.
Werkingssfeer van de gedragscode
Deze gedragscode is opgesteld voor medewerkers van Kinderpostzegels en wordt altijd verstrekt
aan derden die met Kinderpostzegels samenwerken, bijvoorbeeld projectpartners en leveranciers.
De gedragscode vermeldt duidelijk dat Kinderpostzegels op geen enkele wijze betrokken wil zijn bij
corruptie- en fraudepraktijken; hij heeft dan ook niet alleen betrekking op haar omgang met
ambtenaren, maar ook op de omgang met lokale contractpartijen. Kinderpostzegels verwacht dat
lokale contractpartijen handelen op dezelfde integere wijze en ermee instemmen dat deze
gedragscode ook op hen van toepassing is.
Faciliterende betalingen
In de toelichting van het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping worden zogenaamde
faciliterende betalingen aangemerkt als betalingen die niet onder de werkingssfeer van het verdrag
vallen. Dit zijn betalingen van kleine bedragen om overheidsdiensten, waartoe de organisatie
sowieso toegang heeft, soepeler of sneller te laten verlopen. Dit staat in contrast met betalingen
waarmee een organisatie onterecht en onwettig voordeel behaalt; dergelijke betalingen zijn
verboden op grond van het verdrag. Volgens het verdrag tegen omkoping blijven faciliterende
betalingen een ongewenst verschijnsel. Maar, zoals de OESO aangeeft, zijn faciliterende betalingen
om de administratieve machine goed te laten draaien daar waar zaken niet goed geregeld zijn vaak
onvermijdelijk. Als voorbeeld noemt de OESO de inklaring van een container met bederfelijke waar
in een haven. In dergelijke situaties handelt de betreffende ambtenaar niet in strijd met zijn
officiële functie en is er geen sprake van het najagen van ongepast concurrentievoordeel.
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Het beleid van Kinderpostzegels is dat faciliterende betalingen ook verboden zijn. Kinderpostzegels
gaat dus verder dan het verdrag. Alleen in geval van overmacht beschouwt Kinderpostzegels - in
navolging van de OESO - faciliterende betalingen als gerechtvaardigd. Er moet sprake zijn van
overmacht of een andere noodsituatie en er mag Kinderpostzegels geen enkele andere mogelijkheid resten. De programmacoördinator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het beoordelen
van de situatie. De directeur moet altijd onmiddellijk van dergelijke uitzonderingssituaties op de
hoogte worden gebracht.
Code
1. Wij bewaken te allen tijde onze integriteit. Wij sluiten op dit punt geen compromissen en doen
geen concessies.
2. Wij laten ons niet in met actieve noch passieve corruptie, omkoping noch fraude.
3. Wij vermijden elk conflict tussen onze persoonlijke belangen en de belangen van Stichting
Kinderpostzegels Nederland (Kinderpostzegels) en melden elk voorval van een dergelijk conflict
onmiddellijk bij onze leidinggevende.
4. Wij zorgen ervoor dat ons privégedrag onze rol als medewerkers van Kinderpostzegels geen
schade toebrengt.
5. Wij zullen personen noch organisaties proberen te beïnvloeden voor ons persoonlijk belang
door onze positie bij Kinderpostzegels aan te wenden, ook zullen wij ze geen persoonlijke
voordelen aanbieden. We zullen geen eigendom of financiële bronnen van Kinderpostzegels
gebruiken voor privédoeleinden.
6. Wij respecteren de wetten van de landen waarin wij werken.
7. Wij zullen geen giften of welke gunst dan ook geven, uitlokken of aanvaarden, direct of
indirect, noch voor onszelf noch voor anderen die de uitoefening van onze functie, onze
plichten of ons oordeel beïnvloeden.
8. Wij streven naar maximale openheid en transparantie. Vertrouwelijkheid zal echter in acht
genomen worden als het noodzakelijk is om de veiligheid en rechten van onze partners,
medewerkers of anderen te waarborgen.
9. Wij brengen onze professionele partners en leveranciers op de hoogte van onze gedragscode
en wij verwachten van hen dat zij met deze gedragscode instemmen.
10. Wij respecteren de principes van de gedragscode en zullen elk voorval of verdenking van
schending ervan melden. Wij zijn verplicht elke verdenking of elk bewijs van corruptie,
omkoping en fraude door collega's of anderen eveneens te melden.
De contactpersoon voor het melden van schending of verdenking van schending van deze
gedragscode bij Stichting Kinderpostzegels Nederland is:
Directeur Stichting Kinderpostzegels Nederland
Schipholweg 97
2316 XA LEIDEN
tel. 071 525 98 00 (algemeen nummer)
Het niet inachtnemen van deze gedragscode heeft consequenties. Kinderpostzegels zal onmiddellijk
passende maatregelen nemen.
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