Leveranciersgedragscode
Achtergrond
Het Ronald McDonald Kinderfonds (Kinderfonds) zorgt ervoor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij
elkaar kunnen zijn. Zieke kinderen voelen zich namelijk beter met hun ouders, broertjes en zusjes in de
buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind.
Als non-profit organisatie is het van belang dat ons handelen in lijn ligt met onze missie en visie.
Betrouwbaarheid, integriteit en transparantie zijn belangrijke waarden voor ons. In ons gedrag zijn we
integer en betrouwbaar en we maken bovendien inzichtelijk waar we mee bezig zijn en hoe we ons geld
besteden.
Wij verwachten ook van onze leveranciers en sponsoren dat zij onze waarden en principes, zoals
vastgelegd in deze Leveranciersgedragscode, naleven.
Toepassing, invoering en naleving
De Leveranciersgedragscode is van toepassing op alle relaties van het Kinderfonds met haar leveranciers
en sponsoren. Onze gedragscode omvat uitgangspunten en criteria voor de wijze waarop het Kinderfonds
bij inkoop van goederen en diensten en in haar relatie met sponsoren, inhoud geeft aan haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het Kinderfonds verwacht van haar leveranciers en sponsoren een actieve houding bij het naleven van
de waarden en principes zoals benoemd in deze gedragscode. Wanneer een leverancier aan een van de
uitgangspunten niet kan voldoen, ligt de actieve meldingsplicht bij de betreffende leverancier,
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met het Kinderfonds. Dit geldt ook voor tussentijdse
wijzigingen, aan de kant van de leverancier, die als gevolg hebben dat leverancier niet meer voldoet aan
gestelde uitgangspunten.
De leverancier maakt deze Leveranciersgedragscode bekend aan het management en de medewerkers
in zijn organisatie en ziet toe op naleving ervan. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het Kinderfonds
verzoeken een audit te laten uitvoeren. De leverancier verklaart aan dit onderzoek zijn volledige
medewerking te verlenen. Het verzwijgen van relevante informatie met betrekking tot de in deze
gedragscode genoemde uitgangspunten kan ertoe leiden dat het Kinderfonds de samenwerking met
betreffende partij onmiddellijk beëindigt en eventuele (gevolg-)schade op betreffende partij verhaalt.
Onze Leveranciersgedragscode is aanvullend op een contract tussen het Kinderfonds en leverancier
en/of sponsor. Hierna worden leveranciers en sponsoren aangeduid als: leverancier(s). Door het
ondertekenen van het contract voor levering en/of sponsoring erkent betrokken partij de volgende
uitgangspunten:
1. Naleving van wet- en regelgevingen
Leveranciers houden zich aan alle geldende plaatselijke, nationale en internationale wet- en regelgeving,
verdragen en branchenormen.
2. Mensenrechten
Mensenrechten zijn rechten die overal, altijd en voor iedereen gelden. Het Kinderfonds respecteert de
Rechten van de Mens, zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
van 1948 door de Verenigde Naties. Het Kinderfonds verwacht dat leveranciers ook de UVRM respecteren
en toepassen in hun verhouding met medewerkers, klanten, leveranciers en andere partijen.

3. Internationale verdragen
Leveranciers respecteren de internationale arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, zoals deze zijn
geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO) en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
4. Calamiteiten
Leveranciers treffen maatregelen om calamiteiten en ongevallen zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook
in het leveren van producten en/of diensten streven leveranciers naar optimale veiligheid in gebruik,
transport en/of opslag van de geleverde producten en/of diensten voor alle betrokkenen.
5. Vrijheid van vereniging
Leveranciers erkennen het recht en de vrijheid van medewerkers om zich aan te sluiten bij een
(vak)vereniging naar keuze en om collectief te onderhandelen. Leveranciers respecteren dit recht zonder
dat er sancties of onrechtmatige inmenging plaatsvindt.
6. Verbod op discriminatie
Het Kinderfonds behandelt iedereen in haar organisatie met waardigheid en respect. We verwachten van
onze leveranciers dat zij dat ook doen. Leveranciers garanderen dat zij hun werknemers gelijk behandelen
en niet discrimineren op basis van etnische afkomst, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid,
lichamelijke beperkingen of leeftijd en laten zich evenmin in met enige andere vorm van discriminatie.
7. Verbod op dwang- en kinderarbeid
Leveranciers gaan dwang- of onvrijwillige arbeid tegen. Het verrichten van arbeid berust op een vrijwillige
afspraak. Leveranciers laten zich niet in met kinderarbeid, in welke vorm dan ook.
8. Werktijden en beloning
Leveranciers houden zich aan relevante wet- en regelgeving en branchenormen met betrekking tot
werkuren. Leveranciers reguleren ook de vrije dagen en vakantie van het personeel op een goede manier,
passend bij geldende arbeidsvoorwaarden. Leveranciers betalen hun medewerkers niet minder dan het
minimumloon, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. Leveranciers buiten hun medewerkers niet
uit.
9. Milieu
Het Kinderfonds respecteert de leefomgeving waarin onze gasten, medewerkers en leveranciers leven.
In onze bedrijfsvoering spannen wij ons in, om een mogelijke negatieve impact op deze leefomgeving tot
een minimum te beperken. Leveranciers leven milieuwet- en regelgeving na. Voor zover mogelijk maken
leveranciers gebruik van technologieën die geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Voor
gevolgen die onvermijdelijk zijn, zet de leverancier zich in om deze tot een minimum te beperken. Dit gaat
met name om:
•
•
•
•
•
•

klimaatverandering
luchtkwaliteit
geluidshinder
waterkwaliteit
biodiversiteit
landschapskwaliteit

10. Eerlijk zakendoen
Het Kinderfonds gaat relaties met derden aan op basis van eerlijk zakendoen. Wij verwachten van onze
leveranciers dat zij dat onderkennen en zich inspannen om eerlijk zaken doen te hanteren als interne en
externe richtlijn. Dit omvat onder meer de volgende uitgangspunten:
10.1 Corruptie en omkoping
De relaties die het Kinderfonds onderhoudt zijn gebaseerd op respect, professionaliteit en vertrouwen.
Leveranciers zijn betrouwbaar en laten zich niet in met corruptie, omkoping, afpersing en illegale politieke
schenkingen. Leveranciers zien hier onder alle omstandigheden van af.

10.2 Eerlijke mededinging
Het Kinderfonds laat zich niet in met oneerlijke praktijken. Van leveranciers verwachten wij hetzelfde.
Leveranciers geven zoveel mogelijk openheid van zaken en staan voor het principe van eerlijke,
transparante en vrije concurrentie. Leveranciers maken geen misbruik van hun machtspositie bij het
zakendoen, nemen geen ongepaste geschenken aan of bevoordelen zich niet onrechtmatig ten opzichte
van hun leveranciers/klanten. Mocht hierover bij leveranciers twijfel bestaan, dan overleggen zij op eigen
initiatief met het Kinderfonds.
10.3 Informatievoorziening
Leveranciers verstrekken te allen tijde correcte informatie aan het Kinderfonds en, indien van toepassing,
aan sponsoren, gasten, medewerkers, media en/of andere belanghebbende partijen.
10.4 Bedrijfsmiddelen
Het Kinderfonds staat haar medewerkers niet toe gebruik te maken van bedrijfsmiddelen voor
ongeoorloofd persoonlijk gewin. Fraude, diefstal, verlies door roekeloos gedrag of verspilling van eigen
bedrijfsmiddelen, en/of van anderen, staat het Kinderfonds niet toe. Van onze leveranciers verwachten
wij dat zij dit ook niet accepteren van hun medewerkers.
10.5 Uitsluiting
Het Kinderfonds richt zich op het bevorderen van het welzijn van gezinnen, in het bijzonder van gezinnen
die te maken hebben met een ziek of zorgintensief kind. Elke organisatie die handelt in strijd met deze
doelstelling is bij voorbaat uitgesloten van een relatie (zoals levering, sponsoring en andere vormen) met
het Kinderfonds.
Het Kinderfonds sluit leveranciers uit die zich direct bezighouden met activiteiten gerelateerd aan:
•
•
•
•
•
•

seks
tabak
drugs
gokken (anders dan wettelijk toegestane loterijen)
(verhandelen van) schulden
wapens

