Bespreking per risico van de beleidsmaatregelen en
interne controle (IC-) activiteiten
1. Onderbreking van levering van goederen of diensten
a. Beleid
•

het steeds voorzien in meer dan één leverancier voor strategische goederen/diensten
(“second sourcing”);

•

het toepassen van de “Make or Buy policy” m.a.w. beslissen welke goederen men
zelf zal produceren (inkopen van materialen) dan wel aankopen in de markt (inkopen
van gerede producten). Dit geldt zowel voor handels- als investeringsgoederen;

•

het bepalen van het niveau tot waar “veiligheidsvoorraden“ kunnen worden
toegestaan; het aanleggen van voorraden heeft immers ook belangrijke financiële
gevolgen;

•

het vooraf evalueren van een potentiële leverancier op technisch én financieel vlak;

•

het formaliseren van overeenkomsten om zo latere problemen te voorkomen;

•

het vastleggen, samen met de inkopers, van de “inkoopstrategie” zodat leveranciers
in functie van deze strategie kunnen gekozen worden.

b. IC-activiteiten
•

het bepalen van de strategische goederen/diensten;

•

het organiseren van de strategische inkopen op basis van het inkoopbeleid;

•

het aanleggen van een veiligheidsvoorraad (in overeenstemming met het
inkoopbeleid);

•

het opleggen van snelle communicatie aan een leverancier: van zodra een
leverancier een leveringsprobleem heeft moet hij dit signaleren zodat men eventueel
alternatieve werkwijzen kan volgen (wachten tot de effectieve leveringsdatum kan
een onderneming duur komen te staan). Technieken zoals e-procurement kunnen
hierbij hun nut bewijzen (is geschikt voor overheden en grote bedrijven);

•

het uitwerken van een regeling voor spoedorders en kasinkopen: met dit soort
inkopen worden dikwijls de structurele inkoopcontroles omzeild; een strikte procedure
is noodzakelijk;

•

het bepalen van de leveranciers met wie een contract moet afgesloten worden: niet
alle inkopen worden verricht op contractuele basis; voor bepaalde
leveranciers/producten moet men dit evenwel verplicht stellen (idem voor offerteaanvragen);

•

het opstellen van type-"inkoopcontracten": standaard inkoopcontracten kunnen
clausules bevatten ter beveiliging van de leveringen (naast nog heel wat andere
inkoopregelingen);

•

het vermijden van bedrijfsstoring door materiaalschaarste: voorzien in alternatieve
scenario's.

