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KERNWAARDEN
De ACV gedragscode voor de inkoper bestaat uit vier kernwaarden, te weten:
• Zakelijk fatsoen,
• Deskundigheid en objectiviteit,
• Vrije mededinging, en
• Duurzaamheid
Bovenstaande kernwaarden worden hieronder toegelicht.
Kernwaarde 1. Zakelijk fatsoen
Kernwoorden zijn eerlijkheid, geheimhouding, betrouwbaarheid en niet-schadelijk gedrag







De inkoopprofessional handelt eerlijk, betrouwbaar en naar eer en geweten.
De inkoopprofessional spreekt de waarheid en brengt anderen geen bewuste schade toe.
Vertrouwelijke informatie wordt nooit gebruikt voor puur eigenbelang en deze informatie
wordt niet aan derden verstrekt, tenzij er wettelijke of professionele plichten zijn die het
noodzakelijk maken dit wel te doen.
De inkoopprofessional leeft de voor hem relevante wet- en regelgeving na en onthoudt zich
van handelingen die het beroep in diskrediet kunnen brengen.
De inkoopprofessional heeft respect voor andere culturen en gebruiken.

Kernwaarde 2. Deskundigheid en objectiviteit
Kernwoorden zijn ‘innemen van een onafhankelijke positie’ en ‘verschaffen van juiste informatie en
oordelen’






De inkoopprofessional verstrekt altijd de juiste informatie wanneer deze informatie
opgevraagd wordt, mits er geen wettelijke bezwaren of geheimhoudingsplichten in het spel
zijn.
De inkoopprofessional handelt altijd integer, gedegen en in overeenstemming met
vaktechnische standaarden.
De inkoopprofessional is te allen tijde op de hoogte van relevante ontwikkelingen in zijn
vakgebied.
De inkoopprofessional oordeelt op basis van feiten. Hij vermijdt iedere relatie met derden,
die zijn objectieve, onafhankelijke en professionele oordeel op ongewenste wijze kunnen
beïnvloeden.

Kernwaarde 3. Vrije mededinging
Kernwoorden zijn ‘niet samenspannen’ en ‘vermijden van gedwongen winkelnering’



De inkoopprofessional spant niet samen met bepaalde leveranciers.
De inkoopprofessional biedt gelijke kansen voor alle potentiële leveranciers bij het
meedingen in een opdracht. Gelijke kansen worden geboden door winkelnering te
voorkomen en het kiezen van leveranciers op basis van objectieve criteria.

Kernwaarde 4. Duurzaamheid
Kernwoorden zijn respect voor mensen, milieu en winstgevendheid


De inkoopprofessional streeft naar winst, mits respect voor mens en milieu gehandhaafd
wordt.

De vier kernwaarden zijn complementair aan elkaar. Ze kunnen elkaar versterken, maar ook
tegenwerken. Bovenstaande kernwaarden bevatten verschillende kernthema’s, die hieronder
toegelicht worden.
KERNTHEMA’S
De vier eerdergenoemde kernwaarden voor de inkoper bestaan uit verschillende kernthema’s, te
weten:
•
•
•
•

Wet- en regelgeving,
Persoonlijke belangen,
Gedrag naar concurrenten, en
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bovenstaande kernwaarden worden hieronder toegelicht.
Kernthema 1. Wet- en regelgeving



De inkoopprofessional neemt te allen tijde de geldende wetten en regels in acht
betreffende het land waarin de zakelijke activiteit zich voordoet.
Contracten worden altijd nagekomen; afspraak is afspraak.

Kernthema 2. Persoonlijke belangen



Inkoopprofessionals handelen onafhankelijk en objectief, waarbij een scheiding gemaakt
wordt tussen zakelijke en persoonlijke belangen.
De inkoopprofessional leeft de anti-corruptiewetgeving na. Hierbij worden richting de
zakelijke partner geen persoonlijke voordelen in natura aangeboden, geëist en
goedgekeurd teneinde een bevoorrechte positie in de zakelijke transacties te verkrijgen, de
zakelijke relatie op een onwenselijke of verboden manier te beïnvloeden of de professionele
onafhankelijkheid van de zakenpartner in gevaar te brengen.

Kernthema 3. Gedrag naar concurrenten


De inkoopprofessional respecteert en streeft naar eerlijke concurrentie inclusief de wetten
en regels die mededinging handhaven en bevorderen, en samenspanning en het maken
van onderlinge prijsafspraken verbieden.

Kernthema 4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid









Dwangarbeid. De inkoopprofessional verwerpt elke vorm van dwangarbeid en respecteert
de regelgeving van de VN over mensenrechten en de rechten van kinderen.
Discriminatie. De inkoopprofessional verwerpt elke vorm van discriminatie, te weten
oneerlijke of ongelijke behandeling op grond van geslacht, ras, handicap, etnische of
culturele afkomst, godsdienst of maatschappijvisie, leeftijd of seksuele geaardheid.
Behandeling van werknemers. De inkoopprofessional beschermt werknemers en hun
gezondheid op de werkplek binnen de kaders van de nationale wettelijke bepalingen. Hij/zij
ondersteunt de verbetering van dit proces. Hierbij worden ook milieuvriendelijke acties van
medewerkers aangemoedigd en worden wet- en regelgeving omtrent milieuaspecten
nageleefd, inclusief het recht van vereniging voor medewerkers.
Omgaan met vertrouwelijke informatie. De inkoopprofessional draagt zorg voor de
bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen. Alleen met toestemming of rechterlijk
bevel wordt vertrouwelijke informatie aan derden onthuld.
Social media. Bij het gebruik van social media houdt de inkoopprofessionals altijd de
belangen van anderen in acht. Evenals het een privémening betreft.

De ACV Gedragscode voldoet aan de basisprincipes van de UN Global Compact en is een afgeleide van de NEVI
Gedragscode. Ze is opgesteld in lijn met de ‘ILO Conventions’ (International Labor Office), de ‘United Nations’
Universal Declaration of Human Rights’, de ‘UN Conventions on the Rights of the Child’, de ‘Convention for the
Elimination of All Forms of Discrimination of Women’ en de ‘OECD Guidelines for Multinational Companies’.

