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Het inkoopbeleid ondersteunt de realisatie van de missie en kernwaarden van BNG
Bank (betrouwbaar, professioneel, en duurzaam).
Onder inkoop wordt in dit kader verstaan: het van derden betrekken van goederen,

Datum

diensten of faciliteiten die nodig zijn voor een adequate bedrijfsvoering, tegen de

31 oktober 2016

voor de onderneming meest gunstige voorwaarden en binnen de door haar gestelde
kaders.

Onze referentie
2122396

Inkoopmissie
BNG Bank wil duurzaam inkopen. Dat betekent dat de inkoop is afgestemd op feitelijk
gebruik en er een goede balans moet zijn tussen milieu-, mens- en economische
belangen. De kosten en milieu aspecten worden daarbij afgewogen voor het gehele
proces van verwerven, verstrekken en afstoten van producten en diensten.
Inkoopvisie
Het inkoopbeleid is een belangrijk onderdeel van de pijler “bedrijfsvoering” van het
duurzaamheidsbeleid. De inkoopvisie richt zich op kwaliteit, duurzaamheid en
kostenbeheersing. Uitgangspunten bij de inkoopvisie zijn:
–

Klantgerichtheid: inkoop is afgestemd op de wensen en behoeften van de interne
klant en speelt daar op adequate wijze op in.

–

Kwaliteit: het streven naar het inkopen van de juiste producten en diensten, van
het juiste kwaliteitsniveau, afgestemd op de feitelijke behoeften van de klant.

–

Duurzaamheid: geconcretiseerd in de volgende aandachtspunten:
o

Verspilling van grondstoffen, materialen en componenten tegengaan door
in te kopen naar behoefte en hergebruik van grondstoffen, materialen en
componenten te bevorderen.

o

Inkoop van producten met een erkend milieukeurmerk.

o

Vermijden van inkoop van producten die gemaakt zijn van milieu
belastend materiaal.

o

Samenwerken met leveranciers die zich houden aan deugdelijke (milieu)
duurzaamheidsprincipes.

–

Balans kosten en duurzaamheid: streven naar een verantwoorde balans tussen
enerzijds zo laag mogelijke integrale kosten van producten of diensten en
anderzijds de milieuaspecten van producten of diensten en hun leveranciers.

–

Betrouwbaarheid: BNG Bank streeft naar goede en duurzame relaties met
geselecteerde leveranciers. Het wederzijds vertrouwen is daarbij een belangrijk
aspect in de relatie. Evaluatie van de geleverde prestaties en integriteit vindt op
periodieke basis plaats. BNG Bank werkt niet samen met leveranciers die

–

voldoen aan de duurzaamheid uitsluitingscriteria.
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–

Efficiëntie: het verwerken van bestellingen en facturen en de financieel-

Datum

administratieve afwikkeling ervan dient met zo min mogelijk inspanning en tegen

31 oktober 2016

zo laag mogelijke kosten plaats te vinden.
Onze referentie

Inkoopproces

2122396

Het inkoopproces is zoveel mogelijk gecentraliseerd binnen de organisatie om
maximaal voordeel te behalen op gebied van: (inkoop-, product-, markt-)kennis,
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contractbeheer en bewaken van de duurzaamheidsvisie. De fasen en diepgang in het

2

inkoopproces worden op een wijze doorlopen die aansluit bij de complexiteit,
inkoopomvang en leveranciersafhankelijkheid van het product en/of dienst
BNG Bank streeft ernaar altijd samen te werken met partijen die zich houden aan
deugdelijke duurzaamheidsprincipes. Bij grotere of meerjarige contracten is dit een
eis.

