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BEHOORLIJK BESTUUR
Als familiebedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Breur een basisprincipe. Bij 
al onze handelingen denken wij na over de gevolgen voor de toekomstige generaties. In dit kader 
stellen wij jaarlijks ook nieuwe MVO-doelen op en geven wij informatie over onze vorderingen 
en acties. Wij treden over ons beleid, onze vorderingen en onze acties graag in overleg met de 
belanghebbenden. 

Wij vinden het belangrijk om openheid van zaken te geven en vertellen onze mensen dan ook 
graag welke richting we kiezen. Hierbij geven wij onze mensen altijd de ruimte voor het geven van 
aanbevelingen. Door het geven van openheid over ons beleid proberen wij draagvlak te creëren. Wij 
zijn van mening dat zonder openheid van zaken geen onderlinge betrokkenheid kan ontstaan. Het 
doel van het geven van openheid is het bundelen van onze krachten om zo de MVO-doelstellingen 
ook daadwerkelijk te halen. Samen staan we immers sterker!

Onze openheid geldt niet alleen naar onze mensen, maar ook naar onze stakeholders. Wij houden 
hen op de hoogte van onze ontwikkelingen en doelstellingen. 

In dit document lichten wij graag per categorie ons MVO-beleid toe en stellen wij u op de hoogte 
van de behaalde resultaten in 2020 en de eerste helft van 2021. 

I. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN  
VOLWAARDIG WERK
Werkgelegenheid: Voor het welzijn van onze werknemers vinden wij het belangrijk om de 
continuïteit van onze organisatie te waarborgen. Wij vinden het dan ook belangrijk om onze klanten 
tevreden te houden, zodat zij graag bij ons willen blijven of terug willen komen. Door onze klanten 
tevreden te houden, kunnen wij de continuïteit van onze organisatie waarborgen. 

Verhouding tussen werkgever en werknemer: Wij vinden onze mensen erg belangrijk en 
nemen hen dan ook serieus. Dit begint al bij een goed overleg over de arbeidsvoorwaarden en de 
functieomschrijving. Door ons open op te stellen en helder met onze mensen te communiceren, 
proberen wij een goed beeld te geven van wat zich in de onderneming afspeelt en wat de 
werkzaamheden inhouden.

Veiligheid: De veiligheid van onze mensen heeft altijd onze prioriteit. Wij streven dan ook naar 
veilige processen en kijken goed naar de inrichting van de werkplek om zo onnodige risico’s te 
voorkomen. 

Het aantal ongevallen met verzuim als gevolg is gelukkig erg laag. De afgelopen jaren hebben zich 
geen ongevallen met ernstige verwondingen voorgedaan. 

Opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk: Scholing speelt een belangrijke rol 
binnen onze organisatie. Wij laten onze medewerkers graag met ons meegroeien. Hierbij houden 
wij ook altijd rekening met de behoeften van de lokale markt. 
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Om onze medewerkers kennis bij te brengen worden met hoge regelmaat trainingen en 
voorlichtingen georganiseerd. De trainingen en voorlichtingen zijn gericht op nieuwe producten 
of technieken. Wij hebben dan ook veel succesvolle trainingen mogen verzorgen, ook in 
samenwerkingen met leveranciers en fabrikanten. Ons doel is om een dergelijke training of 
voorlichting om de twee weken te organiseren.

De veiligheid van onze mensen staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk dat onze 
medewerkers op de hoogte zijn van belangrijke veiligheidsonderwerpen en voorbereid zijn op 
noodsituaties. In dit kader organiseren wij bijvoorbeeld ook Bhv-cursussen. Ook hebben wij in de 
eerste helft van 2021 het certificaat van Culture Safety Ladder, Trede 2 behaald. 

Diversiteit en kansen: In onze personeelssamenstelling vinden wij het belangrijk om te streven 
naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. 

Onze werknemers ontvangen bij de start van hun dienstverband een gedragscode met daarin 
expliciet aandacht voor gelijke kansen, het elimineren en voorkomen van discriminatie en 
mogelijke achterstelling van werknemers. 

Ook vinden wij dat iedereen een gelijke kans verdient. Om die reden zetten wij ook in op mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en geven wij jongeren de kans om ervaring op te doen in onze 
onderneming. Wij zijn dan ook trots dat wij onszelf een erkend leerbedrijf mogen noemen. 

SAFETY CULTURE LADDER
NEN
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II. MENSENRECHTEN
Strategie en beheer: Alle activiteiten die wij ondernemen zijn in overeenstemming met de 
internationale verplichtingen en de in Nederland geldende rechtsregels inzake mensenrechten. 

Verbod op discriminatie: Binnen Breur hanteren wij een gedragscode die mede tot doel heeft 
discriminatie te voorkomen. Discriminatie wordt bij ons absoluut niet getolereerd. 

Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen: Vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen worden gestimuleerd.

Uitbanning kinderarbeid: Binnen Breur is ketenverantwoordelijkheid een vast gegeven. Wij 
controleren daarom altijd hoe onze (inkoop)producten in andere landen worden gemaakt en doen 
geen zaken met toeleveranciers die producten vervaardigen met kinderarbeid.

Preventie van gedwongen en verplichte arbeid: Ook controleren wij altijd hoe onze producten 
in andere landen worden gemaakt. Wij doen geen zaken met toeleveranciers die producten 
vervaardigen onder dwang. 

De leveranciers van Breur worden jaarlijks beoordeeld op hun presteren en op hun 
duurzaamheidsprestaties. Per leverancier toetsen wij aan de hierboven genoemde punten. Overleg 
met onze leveranciers en de producenten vormt hier een vast onderdeel van. Indien gewenst 
kunnen wij bij de leverancier of producent een onafhankelijk audit laten uitvoeren. 

III. EERLIJK ZAKENDOEN
Gemeenschap: In overeenstemming met de OESO-richtlijnen wijzen wij iedere vorm van corruptie 
volstrekt af. Wij staan altijd open om zaken te doen, maar dit wel altijd tegen een marktconforme 
prijs. 

Al onze medewerkers worden middels onze gedragscode op de hoogte gesteld van ons 
bedrijfsbeleid. Zij ontvangen ook instructies over hoe zij eerlijk zaken moeten doen. De werknemers 
worden vanaf de eerste dag wegwijs gemaakt in ons Huishoudelijk Reglement, waarbij met name 
aandacht wordt besteed aan corruptie en eerlijk zaken doen. 

Corruptie: In overeenstemming met de OESO-richtlijnen wijzen wij iedere vorm van corruptie 
volstrekt af. Wij staan altijd open om zaken te doen, maar dit wel altijd tegen een marktconforme 
prijs. 

Publiek beleid: We doen in het geheel niet aan politieke lobby.

Concurrentie belemmerend gedrag: Ons bedrijfsbeleid is dat de vrije markt pas werkt als eerlijke 
concurrentie kan bestaan. Bij het offreren kijken wij uitsluitend naar onze eigen positie, zonder 
rekening te houden met andere aanbesteders. Wij respecteren de geldende mededingingswetten 
en zullen op dit gebied nauw samenwerken met de autoriteiten. 
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IV. CONSUMENTEN AANGELEGENHEDEN
Gezondheid en veiligheid consumenten: De veiligheid en gezondheid van onze klanten gaat voor 
alles. Wij streven dan ook naar het verkopen van veilige en gezonde producten. Door het toepassen 
van moderne technologieën en het continu bewaken van onze bedrijfsprocessen proberen wij 
incidenten te voorkomen. In 2020 en begin 2021 hebben zich dan ook geen incidenten voorgedaan. 

Etikettering van producten en diensten: Wij zorgen altijd dat onze klanten de benodigde informatie 
hebben over de beoogde toepassing, gebruik en risico’s van de aan hen verkochte producten. 
Klachten handelen we snel, goed en vriendelijk af. Dit gebeurd altijd kosteloos en zonder 
ingewikkelde procedures. 

Marketing & communicatie: Op het gebied van reclame houden wij ons aan de daartoe opgestelde 
wet- en regelgeving en de gangbare gedragsprocedures.

Privacy van klanten: De privacy van onze klanten is bij ons gegarandeerd. Al de aan ons 
verstrekte gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Onze klantenadministratie is 
ook zo georganiseerd dat gegevens niet in handen van andere kunnen komen. Wij conformeren 
ons volledig aan de geldende regelgeving die voortkomt uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

V. MILIEU, GRONDSTOFFEN EN EMISSIES
Grondstoffen: Bij Breur streven we naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen 
wij onder andere door de milieubelasting, het energieverbruik en de CO2-uitstoot zo veel mogelijk 
te reduceren. Waar mogelijk verlenen wij onze diensten volledig schoon. 

Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten, processen en 
diensten om het gebruik van grondstoffen afkomstig uit recycleprocessen of afval te verhogen.

Energie: Door het toepassen van de meest milieuvriendelijke technologieën, milieubewuste 
producten en diensten te leveren en door te recyclen streven wij naar een beter milieu. Dit alles 
doen wij volgende de geldende Europese normen. 

Wij staan altijd open voor samenwerkingen en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen 
actief te delen. Ook maken wij het energieverbruik inzichtelijk en nemen wij maatregelen 
om energieverbruik te beperken of gebruik te maken van energie afkomstig uit duurzame 
energiebronnen. 

Breur is dan ook gecertificeerd volgende de CO2-prestatieladder, niveau 3. Wij houden ons 
energieverbruik bij en zijn op de hoogte van onze CO2-uitstoot. Hiervan stellen wij jaarlijks 
onderstaande tabel op.

Ook zal ons pand in Capelle aan den IJssel eind 2021 worden gerenoveerd, waarbij de installatie 
van energievriendelijke oplossingen centraal staat. Zo wordt de luchtbehandelingsinstallatie 
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vernieuwd en wordt verlichting vervangen door Ledlampen. 

Onze vestiging in Moordrecht verbruikt nagenoeg geen gas en het energieverbruik neemt ook 
consequent af. 

VI. CO2-UITSTOOT
Breur levert aan haar klanten door heel Nederland. Door het toepassen van nieuwe 
routeplanningen en nieuwe zuinige bussen neemt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot per 
goederenbeweging af. Al onze bestelbussen rijden op Diesel (EURO 6) en onze personenauto’s op 
benzine. Daarnaast hebben wij een nieuwe elektrische bestelbus aangeschaft om ons wagenpark 
nog verder te verduurzamen!

Om onze CO2-uitstoot nog verder te reduceren, nemen wij deel aan het initiatief Logistiek 010. 
Samen met diverse andere partijen hebben wij het Zero Emission Convenant van de Gemeente 
Rotterdam ondertekend. 

Onze CO2-reductie per goederenbeweging is het gevolg van:
• Een verschuiving naar energiezuinigere Breur bussen
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• Het bundelen van goederen in onze vestigingen 
• Toename van het aantal goederenbewegingen, waardoor de afstand tussen twee leveringen 

gemiddeld kan afnemen en daarmee ook de CO2-uitstoot
• Efficiëntere inzet van voertuigen door het ontwikkelen van steeds slimmere software voor het 

maken van routeplanningen
• Het combineren van een levering met het ophalen van retouren, overbodige materialen en 

bepaalde soorten afval, zoals kleding, verpakkingen en plastic flessen 
• Het maken van afspraken met klanten over herbruikbare verpakkingen, zoals onze blauwe 

Breur kratten
• Het werken aan de verbetering van interne processen, waardoor vermijdbare 

goederenbewegingen kunnen worden teruggebracht. Denk hierbij aan verkeerde leveringen en 
defecte producten. 

Water: We maken ons waterverbruik inzichtelijk en nemen waar mogelijk maatregelen om 
waterverbruik te reduceren. Ons waterverbruik is erg beperkt. 

Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen: Wij doen er alles aan om schade aan het milieu of de 
gezondheid te voorkomen. Wij passen de hoogste Europese normen toe op het gebied van Milieu, 
gezondheid en veiligheid en hanteren ook geteste nood- en rampenplannen. Bij calamiteiten 
kunnen de nooddiensten daardoor snel op de juiste plek aanwezig zijn. 

Wij geven informatie over de hoeveelheden uitstoot van broeikasgassen en gebruik en uitstoot van 
stoffen die de ozonlaag aantasten. Ook geven wij informatie over de hoeveelheid afval per soort en 
bestemming. 

Producten en diensten: Wij geven milieurelevante informatie betreffende onze diensten en 
producten. Ook informeren wij onze klanten graag over de mogelijkheden van recycling en 
hergebruik. 

Transport: We onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om de effecten van het transport van 
onze goederen op milieu en ecosystemen zo veel mogelijk te reduceren.
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VII. BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKELING 
VAN DE GEMEENSCHAP
Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd: Wij houden ons aan 
de geldende Nederlandse, Europese en Internationale belastingregels. Ook houden wij ons aan 
belastingregels van de landen waarin wij actief  zijn. Wij houden ons daarmee aan de aanbevelingen 
van de OESO. Dit betekent onder andere dat wij onze belastingen altijd tijdig afdragen en geen 
belasting zullen ontwijken dan wel ontduiken. 

Alle informatie die de autoriteiten nodig hebben voor een goede en eerlijke belastingheffing, zullen 
wij tijdig ter beschikking stellen. 

Onze belastingaangiften en jaarverslagen worden opgesteld door onafhankelijke belastingadviseurs 
en accountants. 

Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid: We leveren een positieve bijdrage aan 
de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee we zijn verbonden. We letten bij het inkopen van 
producten en diensten sterk op de sociale en milieuaspecten die bij de productie, het transport 
en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken indien mogelijk daarover afspraken met 
leveranciers en afnemers. 

Graag willen wij ook een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling van de omgeving waarin we 
opereren. 

Bijdrage aan het economische systeem: Wij houden rekening met wat in Nederland al aan 
plannen bestaat en wat het beleid is voor wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. 

Wij doen ons uiterste best om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kennis in ons land en 
zijn mede daarom ook een erkend leerbedrijf. 

Daarnaast proberen we met onze activiteiten of diensten bij te dragen aan de inrichting van een 
infrastructuur die ten goede komt aan de omgeving of het algemeen nut. 
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Breur IJzerhandel Den Haag
Singel 81

2497 GS  Den Haag
070 - 307 59 59

Breur IJzerhandel Rivium
Rivium Boulevard 147

2909 LK  Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 444
+Breur verhuur

Breur IJzerhandel Gouda
Westbaan 130

2841 MC  Moordrecht 
0182 - 57 44 00
+Breur verhuur

Openingstijden 
ma - vr  07:00 - 17:30
za  09:00 - 17:00

OP EEN GEZONDE  OP EEN GEZONDE  
SAMENLEVINGSAMENLEVING

VOOR DE JUISTE KLEDING EN PBM


