Inkoopbeleid
Op een goede wijze inkopen is van groot belang voor KVT. Voor KVT is het belangrijk om aandacht
te besteden op het gebied van inkoop. Het op goede wijze inkopen houdt in dat niet alleen gekeken
wordt naar prijs, maar tevens gekeken wordt naar maatschappelijk verantwoord draagvlak. Het
draagt niet alleen bij aan mogelijke besparingen, maar geeft tevens zichtbare verbeteringen van de
kwaliteit van opdrachten.
Dit document “Inkoopbeleid Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel BV” is bedoeld om
onze leveranciers te wijzen op het gebied van duurzaamheid.
Daarnaast zorgt het ervoor dat derden op de hoogte zijn van de (MVO) doelstellingen,
uitgangspunten en procedures die KVT bij haar inkopen hanteert.
Bij KVT gaat bij het Inkopen van Werken, Leveringen of Diensten van het volgende uit:
•
Doelstellingen
•
De wettelijke regelgeving
•
Ethische en ideële uitgangspunten (MVO)
•
Maatschappelijk aspecten en milieu.
•
Economische uitgangspunten.

KVT wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:
•
Het rechtmatig en doelmatig Inkopen, hierbij hanteren wij de bestaande wet- en
regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het efficiënt en effectief
inkopen helpt ons het beoogde doel te halen.
•
Wij willen een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en
opdrachtgever zijn. Professionaliteit houdt in dat er bewust wordt omgegaan met Inkoop. Inkopen
tegen de meest optimale prijs- kwaliteit verhouding. Ook de kwaliteit van de in te kopen
Leveringen en Diensten speelt een belangrijke rol.
•
Een positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau. KVT stelt een
administratieve lastenverlichting, voor zowel zichzelf als voor Leveranciers, voorop. Zowel KVT als
Leveranciers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. Dit Inkoop
beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van KVT.
Om deze doelstellingen te realiseren zijn regelgeving, ethische, ideële, en economische
uitgangspunten vastgelegd in dit inkoopbeleid. Deze uitgangspunten worden hierna
omschreven.

Wet en regelgeving
KVT leeft de relevante wet- en regelgeving na. (Art. 7 BW)
Wij streven er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet
toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Leveranciers weten waar ze aan toe zijn.
KVT past bij de betreffende Inkoop in ieder geval toe:
•
Algemene Inkoopvoorwaarden Kemper en Van Twist Diesel BV voor leveringen en
diensten.
KVT neemt bij haar inkopen de algemene beginselen in acht:
•
Gelijke behandeling: Een ieder krijgt gelijke kansen onder gelijke
omstandigheden. Hierbij is discriminatie niet aan de orde.
•
Transparantie: Openheid De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus
controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling.
•
Evenredigheid: De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de
aanbieders mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht.
•
Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen worden bij voorkeur afgenomen
van leveranciers die ook bij KVT inkopen.
•
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. KVT neemt bij haar Inkopen de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel,
motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.
Integriteit, Duurzaamheid (MVO)
KVT stelt integriteit voorop. KVT heeft hoog in het vaandel dat haar medewerkers integer handelen.
Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangen verstrengeling wordt voorkomen.
KVT contracteert enkel met integere Leveranciers. KVT wil enkel zaken doen met integere
leveranciers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de
integriteit van Leveranciers is bij Inkoop in beginsel mogelijk.
Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats (MVO / ISO 26000) . Hierbij spelen
onderwerpen als eerlijk zaken doen, (internationale) arbeidsomstandigheden en milieuaspecten.
Zo worden bijvoorbeeld ook Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet aanvaardbare
arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, nietbetaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.
KVT verwacht dat al haar leveranciers trachten hetzelfde beleid te hanteren als KVT zelf, namelijk
beleid:
 waarbij activiteiten, inkoop en investeringen niet conflicteren met mensenrechten,
 dat nastreeft dat kinderarbeid wordt uitgebannen,
 dat nastreeft dat gedwongen en verplichte arbeid wordt uitgebannen,
 dat nastreeft dat beveiligingspersoneel de mensenrechten respecteert,
 dat nastreeft dat rechten van inheemse bevolking worden gerespecteerd,
 dat het minimaliseren van ongewenste effecten op de gemeenschap nastreeft,
 dat omkoping en corruptie door het bedrijf bestrijd,
 er zorg voor draagt geen activiteiten uit te voeren welke in strijd zijn met de kartelwet en
regelgeving betreffende concurrentievervalsing,

 dat zorg draagt voor de gezondheid en veiligheid van eigen personeel en afnemers, en eigen
personeel en afnemers niet in gevaar worden gebracht.
 zorg draagt voor het voldoende en juiste informeren van afnemers over de beoogde toepassing,
gebruik en risico's en productpresentaties,
 dat er zorg voor draagt dat de privacy van haar medewerkers en klanten niet wordt aangetast,
 zorg draagt voor een positieve (of geen) of een zo min mogelijk negatief effect op de
biodiversiteit in de omringende leefomgeving en daarbuiten,
 inspanningen doet om de effecten van productie en transport op milieu en ecosystemen zoveel
mogelijk te reduceren.
 Dat aantoont dat de leverancier inspanningen levert het product of dienst zo duurzaam
mogelijk aan te kunnen bieden
Bij alle inkopen neemt KVT alle bovenstaande beleidsaspecten in acht. KVT wil een voorbeeldfunctie
hebben. KVT streeft er naar om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen. Alle inkopers binnen KVT
worden dan ook geacht bij alle inkopen deze bovenstaande aspecten, voor zover mogelijk, te
beoordelen en mee te laten wegen in het beslissingstraject tot aankoop.
Tevens zullen bij de weging worden meegenomen of de leverancier in het bezit is van VCA (**), MVO
en ISO. Verder zijn garantievoorwaarden en ontzorging een belangrijk item.
Economische uitgangspunten
KVT heeft oog voor de lokale economie. Hierbij wordt gekeken naar bevordering van de locale
economie en daar waar mogelijk gebruik worden gemaakt van de toeleveranciers in deze regio.
Discriminatie moet daarbij worden voorkomen . Deze vorm van inkopen kan bijdragen aan de
doelmatigheid van de Inkoop, en het realiseren van de KVT (MVO) doelstellingen.
KVT hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkoop. Dit geldt zowel voor
samenwerking binnen de eigen organisatie (BV en / of NV) als voor samenwerking met leveranciers.
KVT bevordert eerlijke handel. De betrokken Leveranciers moeten een eerlijke kans krijgen om de
opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non- discriminerend te handelen,
bevordert KVT een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde
marktwerking (ook op de lange termijn). KVT wenst geen Leveranciers te betrekken in haar
inkoopproces die de mededinging vervalsen.

Om ons beleid kracht bij te zetten vragen wij u van bovenstaande kennis te nemen en dit beleid
middels uw handtekening te onderschrijven. Wij verzoeken u deze brief ondertekend aan ons
te retourneren.
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