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1. Doelstelling 
 

DvdW-BE wenst bij de opstelling van haar rekeningen – voor alles – de grootst mogelijk 

transparantie te borgen, niet alleen ten aanzien van diegenen die deel uitmaken van haar 

organisatie – weze het bezoldigde personen dan wel vrijwilligers –,maar ook ten aanzien van 

haar schenkers – zowel private personen, als private/publieke instellingen -, van haar 

institutionele fondsbeheerders, en tenslotte ook van haar zorggenieters. DvdW-BE moet 

derhalve elke persoon, die dagdagelijks betrokken is in de werking van de vereniging, 

responsabiliseren met betrekking tot de regels van good governance, om aldus een correcte 

beheer van haar middelen te borgen, in het belang van haar operationele doelstellingen 

.  

Bijgevolg is het onontbeerlijk dat elke persoon, die tot de organisatie behoort, het 

organisatiebeleid kent met betrekking tot herkenning van corruptie-activiteiten, met als doel, 

zowel het aantal gevallen als hun impact te minimaliseren.  

 

DvdW-BE voert een « zéro »-tolerantiebeleid tegenover corruptie et eist dat elke persoon, die 

een band heeft met de organisatie, handelt op een eerlijke en integere wijze en op elk ogenblik 

de activiteiten, waar hij/zij de verantwoordelijkheid draagt, hiertegen afschermt. 

 

2. Wat is corruptie ? 
 

2.1. Définitie van corruptie: 
 

DvdW-BE verstaat onder corruptie elke handeling, met betrekking tot « vragen, beloven, 

aanbieden, geven of ontvangen van een niet gegrond voordeel, onder de vorm van geld of in 

natura, die bestemd is en/of een daad vormt, die laakbaar is van uit legaal dan wel deontologisch 

standpunt »  

 

Corruptie kan opduiken in verschillende vormen (machtsmisbruik, afpersing, fraude, 

verduistering, nepotisme, favoritisme, omkoping …) en komt dus zeker, niet enkel onder de vorm 

van geldelijke transacties voor.  

 

DvdW-BE concentreert haar aandacht en inspanningen, meer specifiek op corruptie-

handelingen, die :  

- Iemand aanzetten om een laakbare daad te stellen (een seksuele akte inclusief), in ruil 

voor een voordeel in geld of natura of omgekeerd ;  

- Van iemand een commissie of een ongeoorloofd voordeel eisen of aanvaarden (een 

seksuele akte inclusief), als voorwaarde voor toegang tot een dienst.  

 

Deze daden behelzen dus een « transactie » (hetzij, onder de vorm van geld, van diensten in 

natura of van elke ander voordeel) en een tegenpartij. 
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2.2. Het fenomeen “corruptie : 
 
Corruptie vindt plaats in alle lande en in alle maatschappijgeledingen. Daardoor vormt corruptie 

een belasting voor de internationale, multilaterale of bilaterale samenwerkingsprogramma’s, 

inzake ontwikkeling en/of humanitaire steunverlening.  

 

De strijd tegen de corruptie behoort in eerste instantie tot de verantwoordelijkheid van de lokale 

en internationale autoriteiten, met inbegrip van de internationale agentschappen en de 

beheerders van ontwikkelingsfondsen.  

 

Maar ook de niet-gouvermentele organisaties zetten al wat mogelijk is, in om dit fenomeen, op 

hun niveau te bestrijden. Zij zijn zich immers zeer bewust van de risico’s en de uitdagingen van 

corruptie op hun activiteiten. 

 

3. Principes 
 

3.1. Principes: 
 

Vanuit de zorg de eigen bedrijfsethiek te respecteren en omwille van de verantwoordelijkheden, 

die het als niet-gouvernementele actor opneemt in de internationale actie, kan DvdW-BE op 

geen enkele wijze enige vorm van corruptie tolereren binnen haar activiteiten. DvdW-BE neemt 

derhalve ook maatregelen, om de risico’s hiervoor te beperken, met inbegrip van de indamming 

van de gebeurlijke effecten.  

 

DvdW-BE moet binnen een complexe context functioneren. Daarom stelt DvdW-BE een 

pragmatische benadering voorop en stelt zij haar preventieve en correctieve maatregelen bij, in 

functie van de verschillende categorieën van schade, die de corruptie potentieel veroorzaakt:  

- bij haar personeel  

- bij de zorggenieters (in de mate dat de toegang tot de diensten en tot de hulpverlening 

erdoor wordt bemoeilijkt)  

- bij de organisatie zelf, haar reputatie en het financieel evenwicht binnen haar 

programma’s  

 

Hoe dan ook kan DvdW-BE niet alleen de last en de verantwoordelijkheid dragen voor de strijd 

tegen de corruptie in de omgeving, binnen de welke zij opereert. Wel zal zij voor haar eigen 

activiteiten, binnen haar eigen bevoegdheden aangepaste maatregelen treffen , waarbij de 

veiligheid van haar personeel zal primeren.  

 

Hoewel DvdW-BE corruptie streng veroordeelt, zal zij er overigens opletten dat zijzelf geen 

aanleiding geeft tot een sfeer van argwaan en algemene verdachtmaking.   
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3.2. Een prgramatische benadering: 
 

DvdW-BE stelt een pragmatische aanpak voorop, gebaseerd op een analyse, die rekening houdt 

met:  

- de specifieke risico’s binnen elk van de landen/plaatsen waar ze actief is;  

- de risico’s die inherent zijn aan elke functie/vakgebied, uitgeoefend door zijn personeel;  

- de risico’s verbonden aan elk opgezet programma/project.  

 

De analyse van de risico’s specifiek verbonden met elk van de programma’s geschiedt, hetzij 

vertrekkend vanuit een logisch raamwerk; hetzij vanuit een eerste analyse, die moet gebeuren 

bij de opstelling van de actieplannen en bijgesteld wordt bij de opvolging, zoals beschreven in 

de maandelijkse verslaggeving.  

 

Deze opvolging moet toelaten de preventieve acties en de strijd tegen de corruptie te oriënteren, 

in eerste instantie naar de meest blootgestelde landen, personeelsleden en zorggenieters. Deze 

prioriteitsbepaling zal ook rekening houden met de financiële middelen en het middelen, dat per 

land/programma ingezet wordt.  

 

Zowel de preventieve maatregelen als deze ingezet bij de bestrijding van de corruptie omvatten: 

de aanwerving, de vorming van het personeel, de project-programmatie, het management, de 

interne controle, het beheer en de behandeling van vastgestelde corruptiegevallen.  

 

Het geheel van de maatregelen ter voorkoming en ter bestrijding van de corruptie, opgezet door 

DvdW-BE zal opgevolgd en geëvalueerd worden door organen, intern binnen de organisatie. 

Deze zullen desgevallend de noodzakelijk bevonden, correctieve maatregelen nemen en teven 

de begeleiding en gebeurlijk de bescherming verzekeren van de personen, die kunnen gelinkt 

worden aan de openbaring van laakbare feiten. 

 

3.3. Scope van dit beleid: 
 

Dit beleid en het geheel van de erbij horende maatregelen en middelen slaat op alle 

personeelsleden van DvdW-BE (welk ook hun statuut is: vrijwilliger, stagiair, bezoldigde en bij 

uitbreiding, iedere persoon of orgaan, geassocieerd of intermediair, die voor de organisatie werkt 

en in haar naam handelt).  

 

Bijgevolg moet DvdW-BE er zich van verzekeren dat al deze personen en organen op de hoogte 

werden gebracht van dit beleid en de implicaties ervan (Arbeidsreglement en huisregels).  

 

Daarnaast neemt DvdW-BE eveneens informatie-acties en past zij risico-beheersingstechnieken 

toe bij alle relaties met organen, instituten, verenigingen, ondernemingen en leveranciers, die 

weliswaar niet optreden in naam van DvdW-BE, maar toch met haar interveniëren, via 

partnerships en/of contractuele banden. 



 

 
 
 

Argentina Belgium Canada France  Germany Greece Japan  Luxembourg Netherlands Portugal  Spain Sweden  

Switzerland United Kingdom  United States of America 

 
Vie privée – Confidentialité et Sécurité – DPO « privacy@medecinsdumonde.be » 
Privacy - Vertrouwelijkheid en Veiligheid - DPO « privacy@medecinsdumonde.be » 

 

   | 6 
 
 

4. Verantwoordelijkheden 
 

DvdW-BE verbindt er zich toe, om de corruptie te voorkomen, door een « anti-corruptie » beleid 

te ontwikkelen.  

 

Met dit doel voor ogen verbindt DvdW-BE en meer specifiek haar Directie er zich toe:  

- het algemeen beleidskader te definiëren  

- de gebeurlijke disciplinaire sancties te nemen  

- vormingen voor te stellen – indien nodig - voor het personeel inzake de vaststelling en 

het voorkomen van corruptie.  

 

Het Directiecomite voorziet:  

- de daadwerkelijke uitrol van dit beleid en de bijhorende maatregelen, door, o.m. 

bevragingen en de opvolging van de maatregelen, ingesteld ter voorkoming van 

corruptie  

 

De verschillende teams van algemene coördinatie binnen elk van hun specifieke 

toepassingsdomeinen voorzien:  

- de analyse van de corruptie-risico’s in hun specifieke programma’s  

- het beheer van de instrumenten, ter opvolging van deze risico’s en van de incidenten, 

die te maken hebben met corruptiefeiten  

- de doorstroming van informatie over de vastgestelde of verdachte gevallen van 

corruptie bij het Directiecomite  

 

Het HR-departement zet op:  

- de maatregelen ter begeleiding, de eigenmaking en de oriëntatie van de 

personeelsleden, die hen moet toelaten om, binnen het kader, bepaald door de 

organisatie, de inzet van de strijd tegen de corruptie te vatten.  

 

Het departement financiën staat in voor:  

- de actualisering van het beleid, op basis van aanbevelingen  

 

De interne controle binnen DvdW-BE heeft als missie:  

- de controle mechanismen op een algemene wijze te evalueren;  

- vanzodra een verdenking van een geval van corruptie ontstaat, er alert op te reageren, 

- direct of indirect – en actief deel te nemen aan het onderzoeksproject;  

- een dossier te openen, en hiervoor alle documenten te verzamelen, die betrekking 

hebben op het corruptiegeval en mee te helpen aan de opstelling van de conclusies  

- de opdrachten van interne controle door te voeren, die door de leidende instanties (RvB 

en Directie) gebeurlijk beslist worden in het kader van de jaar-programmering, dan wel 

voorgesteld door het directiecomite, op basis van een algemene risicoanalyse en de 

daaruit voortkomende prioriteitsbepaling.  
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Deze rapporten worden gebruikt door het directiecomite, die de inhoud ervan analyseert en op 

die basis aanbevelingen formuleert.  

 

Alle personeelsleden van de organisatie, ongeacht hun statuut (vrijwilligers, stagiaires, 

bezoldigden …) verbinden er zich toe:  

- als een goede huisvader te handelen, met alle goederen en activa van DvdW-BE  

- zich te gedragen, conform de principes, zoals vastgesteld in de gedragscode  

- de directe verantwoordelijke te verwittigen, als iemand een risico op/of een daad van 

corruptie vermoedt en hieromtrent een gedetailleerd rapport op te stellen via de 

alarmprocedure  

- hun steun te verlenen in het kader van een onderzoeksopdracht, meewerken aan de 

enquêtes en alle informatie vrij te geven, waarover het beschikt.  

 

 

5. Meldingsprocedure 
 

MdM-BE wil iedereen aanmoedigen om het te melden wanneer hij redelijke aanwijzingen heeft 

dat uitbuiting of corruptie heeft plaatsgevonden en garandeert dat hij hierdoor niet benadeeld 

wordt.  

 

De personeelsleden moeten elke ongerustheid melden via de daartoe voorziene procedure, 

zelfs wanneer de potentiële pleger van de inbreuk tegen dit beleid een gelijkgesteld 

personeelslid is en geen personeelslid van MdM-BE.  

 

MdM-BE zet zich in om de vertrouwelijkheid te waarborgen van zowel de persoon die ons 

informeert, als van het slachtoffer en de beschuldigde.  

 

MdM-BE zal ook de persoon helpen die dit vraagt bij het aanpakken van zijn gedrag dat 

aanleiding gaf tot de klacht, in het geval de klacht geen aanleiding geeft tot ontslag.  

 

Dit is de procedure:  

 

Voor wie misbruik of de verdenking ervan meldt:  

1. de feiten niet negeren: het verloop van de feiten die gemeld worden voldoende 

nauwkeurig kennen  

2. in de stellige overtuiging zijn dat de feiten gegrond zijn: de geloofwaardigheid van de 

bron nagaan en niet bijdragen tot het verspreiden van niet-bevestigde geruchten of 

pogingen iemand te verklikken  

3. onmiddellijk de rechtstreekse chef hierover aanspreken, of indien dit om welke reden 

dan ook niet kan, er een hogere meerdere over informeren. De verantwoordelijke die 

de melding ontvangt, zorgt ervoor dat de waarschuwingsprocedure wordt geactiveerd 

in samenspraak met de persoon die de melding deed.  
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4. De waarschuwingsprocedure volgen door contact5 te nemen met  

 abuse@medecinsdumonde.be  

zowel voor   

 het melden van corruptie  

 als voor het doorgeven van bijkomende informatie over een lopend dossier  

 

Het zal met de grootst megelijke discretie en vertrouwelijkheid behandeld worden door 

personen die zich op het hoofdkantoor van Dokters van de Wereld in Brussel bevinden1. 

 

6. Bekendmaking 
 

Elk lid van de organisatie (werknemers, stagiaires, vrijwilligers) is op de hoogte van het 

bestaan van het anti-corruptie beleid via de communicatie van de huisregels, en/of via 

affichage in de burelen, de personeelsleden zijn eveneens op de hoogte gebracht via de HR-

briefings.  

 

Door eisen van de institutionele donateurs moet het internationaal en nationaal personeel van 

de internationale missies een attest ondertekenen dat vermeld kennis te hebben gehad van 

deze politiek. Dit document zal ondertekend worden in twee exemplaren, een voor het 

personeelslid, het andere wordt behouden in het personeelsliddossier. Het formulier van het 

internationaal personeelslid (expat) wordt behouden in de hoofdzetel, dat van een nationaal 

personeelslid wordt ter plaatse behouden.  

 

Het Directiecomite kan indien nodig aan iedere dienst de aangepaste manier van 

communiceren overlaten, in functie van de partners, de donatoren, de schenkers, leveranciers, 

de doelgroep (...) ten einde deze te informeren over het bestaan van deze politiek. 

                                                
1 Zie document : MdM-BE Beleid van Klachtenbehandeling bijgewerkt in januari 2020.  
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