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Sanctiebeleid contractoren 

 
Beste Contractor/Leverancier,  

 
Het naleven van algemene voorschriften/regels en afspraken is een absolute voorwaarde 
om als externe partij onze terreinen te betreden en er al dan niet werken uit te voeren. 
Deze afspraken bestaan in de eerste plaats om de veiligheid van alle aanwezigen op onze 
terreinen te garanderen.   Bij het betreden van onze terreinen verklaart u zich als externe 
partij akkoord met de gangbare regels en richtlijnen. Het niet respecteren van deze 
voorschriften zal altijd bestraft worden volgens onderstaande sanctieprocedure; 
 
Bij UPRM wordt onderscheid gemaakt tussen: 
 

1) Verkeersovertredingen : 
 

a) Lichte overtredingen : 
In geval van overtreding worden volgende maatregelen genomen: 

1) Bij een eerste overtreding zal de contractor schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld.  
2) Bij een tweede overtreding zal de contractor nogmaals schriftelijk op de 
hoogte worden gesteld. 
3) Bij een derde overtreding zal de contractor 3 maanden toegang tot de 
site worden ontzegd.   
4) Indien hierna opnieuw overtreding wordt vastgesteld zal de contractor 
definitief geweigerd worden op de terreinen van UMICORE. 

 
b) Zware overtredingen : 

In geval van zware overtreding (negeren verkeerslichten, overdreven 
snelheid (> 50km/u) op de fabriekswegen)  worden volgende maatregelen 
genomen: 

 
1) Bij een eerste overtreding zal de contractor schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld.  
2) Bij een tweede overtreding zal de contractor 3 maanden toegang tot de 
site worden ontzegd.   
3) Indien hierna opnieuw overtreding wordt vastgesteld zal de contractor 
definitief geweigerd worden op de terreinen van UMICORE. 
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2) Inbreuken op de huisregels : 
 

a) Lichte inbreuken : 
In geval van overtreding  (Badge draagplicht  - ongepast rookgedrag – negeren 
veiligheidsregels en draagplicht PBM’s -  inbreuken tegen hygiëne op de 
fabriek)  worden volgende maatregelen genomen: 
 

1) Bij een eerste overtreding zal de contractor schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld.  
2) Bij een tweede overtreding zal de contractor nogmaals schriftelijk op de 
hoogte worden gesteld. 
3) Bij een derde overtreding zal de contractor 3 maanden toegang tot de 
site worden ontzegd.   
4) Indien hierna opnieuw overtreding wordt vastgesteld zal de contractor 
definitief geweigerd worden op de terreinen van UMICORE. 

 
b) Zware inbreuken : 

In geval van zware overtreding (Alcohol & drugsgebruik –  fotograferen - …) 
worden volgende maatregelen genomen: 
 

1) Bij een eerste overtreding zal de contractor schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld.  
2) Bij een tweede overtreding zal de contractor 3 maanden toegang tot de 
site worden ontzegd.   
3) Indien hierna opnieuw overtreding wordt vastgesteld zal de contractor 
definitief geweigerd worden op de terreinen van UMICORE. 
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3) Misdrijven : 

 
Het burgerlijke recht (Diefstallen  - Oneigenlijk gebruik van de toegangsbadge 
– Vandalisme - Handel in verdovende middelen op de fabriek  - Geweldpleging 
- …)  is onvoorwaardelijk van toepassing op de terreinen van UMICORE.  Alle 
misdrijven tegen deze wetgeving worden als zeer ernstige inbreuken 
beschouwd en zullen waar nodig gerechtelijke vervolging krijgen.  

 
a) Misdrijven zonder gerechtelijke vervolging:  
Bij een overtreding zal de contractor 3 jaren toegang tot de site worden 
ontzegd.   

 
b) Misdrijven met gerechtelijke vervolging:  
Bij een overtreding zal de contractor definitief toegang tot de site worden 
ontzegd.   

 
Er zijn geen uitzonderingen op dit beleid mogelijk. De Contractor is verantwoordelijk voor 
al zijn werknemers en zal dit sanctiebeleid communiceren naar al zijn werknemers.  

  
 
 


