Verklaring eerlijk zakendoen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Schuitemaker Industrial B.V.
Schuitemaker Industrial (hierna te noemen Industrial) is een onderneming in Nederland die landelijk
opereert als Importeur van gladheidsbestrijding machines welke geleverd wordt aan Overheid
(gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) en particulieren.
Basis
De basis voor alle zakelijke handelingen is integriteit. Iedereen die met Industrial te maken heeft, zowel
intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling. In
overeenstemming met de OESO richtlijnen voor ondernemingen en de norm ISO 26000 wijst Industrial
corruptie, in welke vorm dan ook, volstrekt af.
Alle Industrial medewerkers zijn van dit bedrijfsbeleid op de hoogte en ontvangen instructies in het
Personeelshandboek van Industrial. Hierin is verklaring opgenomen over hoe wij “eerlijk zaken moeten
doen”. Industrial respecteert de belastingregels in Nederland en onderschrijft daarmee de
aanbevelingen van de OESO. Industrial zal de bevoegde autoriteiten alle informatie verschaffen die
nodig is om de te heffen belasting in verband met haar activiteiten juist
vast te stellen.
Corruptie
We zetten ons af tegen corruptie in al zijn vormen en we tolereren dit niet in ons handelen of bij
degenen met wie wij zaken doen. Vanuit onze zakelijke blik is het niet altijd makkelijk om te overzien
hoeveel schade omkoping toebrengt aan de maatschappij, maar het is ook geen misdaad zonder
slachtoffers. Op geen enkele manier, direct of indirect, staan wij toe, zien wij door de vingers,
moedigen wij aan of bevorderen we onwettig of onethisch gedrag, zoals omkoping, smeergeld,
beloften van contant geld of waardevolle spullen, of enige andere activiteit die als corrupt, onwettig of
onethisch wordt beschouwd.
Naleving van wet- en regelgeving
Naleving van wet- en regelgeving is binnen Industrial in de desbetreffende industrie een complexe
aangelegenheid door het brede aantal activiteiten dat Industrial uitvoert. Van verspanen tot alleen
werken als monteur op locatie. Om de veiligheid van gebruikers en medewerkers te garanderen zullen
wij ten allen tijde voldoen aan de vereiste lokale- en internationale wet- en regelgeving en verwachten
van onze toeleveranciers en klanten dat zij op dezelfde manier opereren.
Concurrentie belemmerend gedrag
Industrial gaat concurrentie belemmerend gedrag tegen door leveranciers
gelijke informatie te verschaffen, reële eisen te stellen en gebruik te maken van heldere
contractvoorwaarden. Verder worden er geen activiteiten ontplooit die strijdig zijn met weten/of regelg
eving omtrent concurrentievervalsing. Industrial verwacht hetzelfde van haar toeleveranciers en
klanten.
Inkoopbeleid Industrial.
Industrial koopt als importeur van gladheidbestrijding machines, de complete machines in bij
buitenlandse toeleveranciers maar ook kleine losse onderdelen bij groothandel om de machines klant
specifiek af te bouwen. Hierdoor heeft Industrial een breed inkoopbeleid Desalniettemin kunnen open
standaarden er een belangrijke rol in spelen: bijvoorbeeld als selectie en beoordelingscriterium. In
onderstaande figuur zijn de mogelijke instrumenten daartoe genoemd.
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Introductie
Dit Inkoopbeleid omvat de daadwerkelijke aanschaf van complete machines en omgang met de
groothandel toe leveren van losse onderdelen. Daarnaast valt ook de regievoering over leveranciers
hier onder. Ten aanzien van open standaarden zijn er in dit veld twee aandachtsgebieden:
De borging van open standaarden in operationele inkoopprocessen (bestekken, voorwaarden, etc.).
Het beoordelen van leveranciers op de mate van openheid.

De volgende processtappen maken hier onderdeel van uit:
Plan: Het vaststellen van de inkoopdoelstellingen, de inkoopstrategie en inkoopplanning. Onderdeel
hiervan is bijvoorbeeld een analyse van de gemiddelde inkoop van machines en de markt waarop dit
wordt ingekocht. Er worden keuzes gemaakt hoe deze machines het beste ingekocht worden. Denk in
dit verband aan het inbesteden of uitbesteden van taken, het aangaan van raamovereenkomsten, etc.
Do: Vervolgens wordt de gekozen inkoopstrategie uitgevoerd. Het belangrijkste onderdeel van deze
uitvoering is de operationele inkoop. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende activiteiten, zoals
het onderhouden van relaties met leveranciers.
Check: Periodiek wordt gecontroleerd in hoeverre de inkoopstrategie wordt gevolgd: worden de
doelen behaald? Onderdeel van deze controle is het beoordelen van leveranciers.
Act: Aan de hand van de gevonden resultaten worden er zo nodig aanpassingen gedaan aan de
inkoopstrategie.
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Duurzaam inkoopbeleid
Industrial streeft naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt te
werken aan een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doet Industrial door bij
elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van begin tot eind te
onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, duurzame energie en/of afvalreductie e.d. te
overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten en diensten houden we rekening met
het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij bekijkt Industrial elk(e) product en dienst op zich,
waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op de beste balans tussen
People, Planet en Profit.
Doel
Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten
en diensten stimuleren, zonder de prestaties van ons bedrijf te compromitteren. Bij
de inkoop van producten wordt, zolang dit de balans tussen de drie P’s niet al te veel
verstoort, naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte
termijn. Industrial erkent dat afval gereduceerd kan worden door gebruik te maken van herbruikbare
producten en composteerbare en recyclebare materialen.
Door het inkopen van producten geproduceerd door bedrijven die duurzame energie en/of proactief
afvalreductie gebruiken, draagt Industrial bij aan het creëren van een schonere en gezondere wereld
waarbij gestreefd wordt naar het terugbrengen van de CO2 emissies die onder andere ontstaan door
energieverbruik en transport. Ter ondersteuning van dit initiatief vraagt Industrial,
als integraal onderdeel van het inkoopproces, haar leveranciers steeds voor alle
producten aan te geven, wat zij als bedrijf doen om hun milieu impact hiervan te verminderen, en zich
ISO 14001 te laten certificeren. Ook wordt gekeken naar de leveringsfrequentie en de optimalisatie
daarvan om zo het milieu zoveel mogelijk te ontlasten.
Inkooprichtlijnen voor jaren 2021 en 2022
De inkoopdoelstellingen worden doorlopend herzien en beoordeeld. De prestaties
worden geëvalueerd en aan de hand daarvan worden nieuwe doelstellingen
geformuleerd.
• Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde producten.
• Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen zoals CFK’s en plastic.
• Brandblussers met het keurmerk Milieukeur.
• Voorkeur geven aan leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een
duurzaamheidverklaring is ondertekend en/of een ISO 14001 certificaat hebben om zo hun
productieproces en transport te optimaliseren. Afname van producten wordt op basis van
balans tussen de 3 P’s beoordeeld.
• Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier, kartons, glas, KGA,
cartridges en toners en blik ).
• Bij de inkoop van apparatuur wordt te allen tijde gekeken naar een variant welke ten minste
energie zuiniger is dan de vorige variant en is voorzien van het energie zuinigheid label.
De directie van Schuitemaker Industrial B.V.
Paraaf voor uitgifte op
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