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Umicore wil een positieve impact hebben. We verbeteren de levenskwaliteit met 

onze producten en diensten, verminderen schadelijke uitstoot door voertuigen, 

geven gebruikte metalen een nieuw leven en drijven de auto's van de toekomst aan.

In dit Global Sustainable Sourcing Policy wordt gedefinieerd hoe Umicore 

rechtstreekse en onrechtstreekse inkoop in overeenstemming met onze 

verbintenissen om eerlijke handel te bevorderen garandeert, hoe we gezondheid 

en veiligheid verzekeren en hoe we de impact op het klimaat en milieu in onze 

bevoorrading onder controle houden. 

The Umicore Way is de hoeksteen van alles wat we doen 
bij Umicore. Ze beschrijft onze waarden van openheid, 
innovatie, respect, teamwerk en toewijding, die cruciaal 
zijn voor ons succes. Ze bakent onze missie af: Materials 
for a better life.

De Umicore Global Sustainable Sourcing Policy is volledig 
afgestemd op The Umicore Way, de Umicore Code of 
Conduct en de Global Framework Agreement on Sustainable 
Development tussen Umicore en de IndustriALL Global Union.

Umicore engageert zich om duurzame waarde te creëren 
in samenwerking met ons wereldwijd netwerk van 
leveranciers. Dat doen we via een wederzijds voordelige 
relatie gebaseerd op strenge ethische bedrijfsnormen, 
vertrouwen en gedeelde verbintenissen om te voldoen aan 
de vereisten van onze klanten of ze te overtreffen. Daarom 
zoeken we businesspartners die zich ook inzetten voor de 
beginselen van duurzame ontwikkeling en gaan we met 
hen een partnerschap aan dat onze strategische ambities 
ondersteunt en erop is afgestemd.

Duurzame bevoorrading is een onderdeel van de pijler 
Zero Harm van onze duurzaamheidsstrategie. De Let's 
go for Zero-strategie van Umicore, die in juni 2021 werd 
aangekondigd, omvat de volgende grote pijlers:

• Net Zero GHG by 2035 – nulemissie broeikas
gassen tegen 2035;

• Zero Harm – geen nadelen;
• Zero Inequality – geen ongelijkheid;
• Best in class Governance – optimale governance.

Meer informatie over onze duurzaamheidsstrategie is 
beschikbaar via: umicore.com/sustainability

Umicore richt zich waar dat aangewezen is op een 
certificering voor verantwoorde bevoorrading om zijn 
beste praktijken te benadrukken en de groeiende aantallen 
klanten die waarborgen wensen over onze producten de 
nodige documentatie te verstrekken. 

Raadpleeg onze certificeringen via: annualreport.umicore.com

https://www.umicore.com/sustainability
https://annualreport.umicore.com
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Bijkomende overwegingen die voortvloeien uit die risicogebaseerde benadering en die van toepassing kunnen zijn op 
specifieke leveranciers worden in dit beleid duidelijk vermeld.  In aanvulling op dit beleid bestaan er bijkomende richtlijnen 
voor specifieke bevoorradingsbenaderingen, die betrekking hebben op diverse duurzaamheidsaspecten, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, milieu-, gezondheids-, veiligheids-, ethische of regelgevingsaspecten. 

Die specifieke benaderingen omvatten:
• Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas
• Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt

DEZE BEGINSELEN ZIJN SOWIESO VAN TOEPASSING OP AL ONZE LEVERANCIERS, EN KUNNEN OOK UITGEBREID WORDEN 
NAAR ANDEREN:

We verwachten van onze leveranciers dat ze zich ertoe 
verbinden integer zaken te doen, de beginselen van 
duurzame inkoop bevorderen in hun toeleveringsketen, 
de internationale en lokale wetten naleven, ernaar streven 
hun impact op het klimaat en milieu tot een minimum 
te beperken en de internationale wetgeving inzake 
mensenrechten respecteren, kinder- en dwangarbeid 
afschaffen en discriminatie op hun eigen sites en die van 
hun eigen leveranciers uitbannen.

Umicore hanteert een risicogebaseerde aanpak 
om te bepalen waar leveranciers moeten zorgen 
voor documentatie, beheersystemen en prestatie-/
nalevingscontroles om in overeenstemming te blijven 
met ons voortdurend engagement voor een duurzame en 
ethische bevoorrading. Die aanpak omvat overwegingen 
inzake omvang, type bedrijf en leverancier, complexiteit en 
risico-omgeving.

Umicores verbintenis tegenover u als leverancier

Onze relaties met leveranciers en klanten zijn cruciaal bij het opbouwen van financiële en 

economische waarde en spelen een sleutelrol bij de bevordering van beste praktijken inzake 

maatschappij en milieu. 

EERLIJKE BEHANDELING VAN LEVERANCIERS
We behandelen u eerlijk, rechtvaardig en respectvol. Onze 
inkoopactiviteiten worden uitgevoerd volgens de strengste 
ethische en professionele normen, zoals uiteengezet in 
onze Gedragscode.

TRANSPARANTIE EN COMMUNICATIE
We verbinden ons ertoe regelmatig en consistent zowel 
intern als extern verslag uit te brengen over ons project inzake 
duurzame ontwikkeling in de toeleveringsketen. Daarnaast 
zullen we leveranciers feedback geven over verbeteringen 
aan hun prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling.

ONPARTIJDIGE SELECTIE
We selecteren leveranciers op basis van objectieve criteria, 
zoals technische specificaties, kwaliteit, prijs, dienstverlening 
en technologie, impact op het milieu en de maatschappij.

RELATIES MET LOKALE GEMEENSCHAPPEN 
We proberen waar mogelijk kleinere en lokale leveranciers 
op te nemen in onze inkoopprocessen om de lokale 
economie te ondersteunen. 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID
We passen dezelfde gezondheids- en veiligheidsnormen 
toe op alle contractanten die op onze sites werken als die 
we op onze eigen werknemers toepassen.

https://www.umicore.com/storage/main/responsiblesupplychainpolicy.pdf
https://www.umicore.com/storage/group/sustainablecobaltsupplybrochurefinal.pdf


Uw verbintenis tegenover Umicore
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KERNBEGINSELEN, VOOR ALLE LEVERANCIERS

Zakelijke integriteit1

WETTEN EN REGELGEVING 
U past de strengste normen toe wat betreft zakelijke en 
persoonlijke ethiek en leeft alle toepasselijke wetten 
en regelgeving in de landen waar u actief bent na. 
Dat omvat maar is niet beperkt tot regelgeving inzake 
exportcontrole, economische sancties, en antiwitwas- en 
concurrentiewetten en -regelgeving.

BELANGENCONFLICTEN, CORRUPTIE, FRAUDE EN 
CONCURRENTIEBEPERKENDE PRAKTIJKEN
U verbindt zich ertoe alle vormen van corruptie, afpersing, 
fraude en omkoping tegen te gaan. 

U biedt Umicore-werknemers geen voordelen aan om uw 
handel met Umicore te bevorderen. 

Als u werken uitvoert op verzoek van of voor een Umicore-
medewerker die betrokken is bij een besluitvormingsproces 
inzake inkoop, moet u de algemene directie van de site 
daarvan op de hoogte brengen vóór de uitvoering. 

TRANSPARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
U verbindt zich tot transparantie en aansprakelijkheid in 
uw zakelijke handelingen en streeft ernaar onwettige en 
onethische activiteiten via commerciële transacties op te 
sporen en te voorkomen door uw zakenpartners, transacties 
en materialen steeds te screenen. U verbindt zich ertoe 
mee te werken aan screenings van u door Umicore.

We moedigen onze leveranciers sterk aan om 
een proces voor het melden van klachten te 
voorzien voor hun stakeholders en om voor een 
antivergeldingsmechanisme te zorgen.   

Umicore vraagt alle stakeholders om bezorgdheden 
of klachten over de zakelijke aanpak van Umicore of 
zijn leveranciers te melden via ons klachtenformulier. 
Klachten kunnen anoniem worden ingediend.

https://www.umicore.com/en/contact/
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KERNBEGINSELEN, VOOR ALLE LEVERANCIERS

Arbeids- en mensenrechten2

U leeft de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het gebied 
van het werk en het internationaal recht inzake de mensenrechten na. U bent niet 
medeplichtig aan schendingen van de mensenrechten. U doet geen toegevingen 
inzake een veilige en gezonde werkomgeving. 

In die context definieert en implementeert u een beleid, een beheersysteem en/of 
praktijken om de naleving van de volgende beginselen op uw sites te waarborgen:

• afschaffing van kinderarbeid; 

• afschaffing van elke vorm van dwangarbeid; 

• vrijwaring van marteling en onmenselijke of vernederende behandelingen;

• vrijheid van vereniging en het recht op collectief onderhandelen; 

• bevordering van diversiteit en inclusie, van gelijke kansen, en uitbanning 
van discriminatie en intimidatie, garantie van een eerlijke behandeling 
op de werkplek. Diversiteit omvat geslacht/gender, religie, ras, nationale 
of etnische afkomst, culturele achtergrond, sociale afkomst, handicap, 
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd of politieke overtuiging;

• naleving van alle toepasselijke wetten inzake lonen, voordelen en 
werktijden (inclusief overuren);

• gezondheid en veiligheid van werknemers en contractanten, met een 
beheersysteem dat duidelijke richtlijnen definieert voor maatregelen 
inzake risicoanalyse en risicobeheer, waaronder de verstrekking van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, en een noodplan. 

Als u op een van de industriële sites van Umicore werkt, is de minimumleeftijd van uw 
werknemers 18 jaar, behalve in het kader van stages of beroepsopleidingsprogramma's 
die worden georganiseerd in samenwerking met scholen en opleidingsinstituten of 
die goedgekeurd zijn door de bevoegde overheid.

VOOR SPECIFIEKE GRONDSTOFFENLEVERANCIERS

Op basis van onze risicobeoordeling kunnen we ook van specifieke leveranciers 
eisen dat ze de vrijwillige beginselen inzake veiligheid en mensenrechten hebben 
ondertekend of zich ertoe hebben verbonden die na te leven. 

We moedigen onze leveranciers sterk aan om een werkomgeving te bevorderen 
met aandacht voor het algemene welzijn van werknemers, waar werknemers 
toegang hebben tot opleidings en ontwikkelingsmogelijkheden, waar de 
verloning in verhouding staat tot de bijdrage van de werknemer, en waar 
werknemers een constructieve dialoog kunnen aangaan met hun werkgever.
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KERNBEGINSELEN, VOOR ALLE LEVERANCIERS

U leeft de toepasselijke milieuwetten en -regelgeving na in de gebieden waar u actief 
bent en u beschikt minimaal over alle noodzakelijke milieuvergunningen en -registraties. 

U streeft naar een minimale impact op het milieu, inclusief op het klimaat, en u 
beschermt de gezondheid en veiligheid van uw werknemers en de bevolking. 

U onderhoudt een milieubeheersysteem dat u in staat stelt uw milieuprestaties 
voortdurend te verbeteren. Er is bijgewerkte documentatie over dat beheersysteem 
beschikbaar.

U hebt procedures om incidenten te voorkomen. Uw procedures zijn ontworpen om 
in geval van een incident de gevolgen voor het milieu te beperken. U identificeert en 
beoordeelt potentiële noodsituaties en u implementeert een noodprocedure om de 
impact ervan te minimaliseren.

VOOR SPECIFIEKE GRONDSTOFFENLEVERANCIERS

Op basis van onze risicobeoordeling kunnen we ook een aantal van de volgende zaken vereisen van 
specifieke leveranciers:

• u brengt de uitstoot naar water en lucht van 
stoffen met een mogelijk schadelijk effect op de 
mens of het milieu in kaart en monitort ze; 

• u beperkt de productie van vast afval via 
preventie, vermindering, recyclage en hergebruik;

• u brengt de uitstoot van broeikasgassen in kaart 
en monitort ze. U definieert doelstellingen en 
stappen plannen voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen, waarbij u ernaar 
streeft om de recentste aanbeveling van het 
IPCC / het akkoord van Parijs na te leven;

• u monitort het waterverbruik, identificeert de 
gebieden die worden getroffen door waterstress 
en ontwikkelt plannen om het waterverbruik 
te verminderen met specifieke aandacht voor 
die gebieden; 

• u beheert de natuurlijke hulpbronnen efficiënt. 
U  verbetert de energie-efficiëntie en verhoogt 
het gebruik van hernieuwbare energie;

• alle gevaarlijke producten of materialen die 
u produceert, hebben bijgewerkte milieu-
informatie in de vorm van een geschikt 
veiligheidsinformatieblad;

• u identificeert en beoordeelt de mogelijke 
impact van uw activiteiten op de buurt en 
neemt gepaste maatregelen om eventuele 
negatieve gevolgen voor de gezondheid van 
buurtbewoners of het milieu tot een minimum 
te beperken of zelfs te vermijden; 

• u begrijpt het verband tussen uw bedrijfsactiviteit 
en biodiversiteit en neemt, waar nodig, actie om 
de biodiversiteit te beschermen. 

We moedigen onze leveranciers sterk aan om producten aan te bieden met 
de kleinst mogelijke impact op het klimaat en het milieu tijdens de productie, 
tijdens het gebruik en aan het einde van hun levensduur.

Milieu en klimaat3
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KERNBEGINSELEN, VOOR ALLE LEVERANCIERS

Due diligence begint bij kennis van uw leverancier. U begrijpt uw toeleveringsketen. 
U  identificeert en registreert uw rechtstreekse leveranciers. U bevordert en 
communiceert de beginselen van duurzame bevoorrading en inkoop zoals vermeld in 
dit beleid in uw eigen toeleveringsketen. 

Umicore richt zich waar dat aangewezen is op een certificering voor verantwoorde 
bevoorrading om zijn beste praktijken te benadrukken en de groeiende aantallen 
klanten die waarborgen wensen over onze producten de nodige documentatie te 
verstrekken. Raadpleeg onze certificeringen via: annualreport.umicore.com. 

Zie ook:

• Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict 
Affected & High-Risk Areas

• Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt

VOOR SPECIFIEKE GRONDSTOFFENLEVERANCIERS

Op basis van onze risicobeoordeling kunnen we ook een aantal van de volgende zaken vereisen van 
specifieke leveranciers:

• u leeft de richtlijnen/beleidslijnen van Umicore 
na of verbindt u ertoe ze na te leven wanneer 
Umicore specifieke richtlijnen, leidraden of 
beleidslijnen heeft opgesteld voor leveranciers 
van specifieke grondstoffen;

• bij het mijnen, inkopen, vervoeren, verhandelen, 
hanteren of uitvoeren van mineralen uit conflict- 
en hoog risico gebieden leeft u de specifieke 
leidraad ‘Umicore Responsible Global Supply 
Chain of Minerals from Conflict Affected & High-
Risk Areas’ na; 

• u brengt al uw leveranciers op de hoogte dat 
ze de IAO-verklaring inzake fundamentele 
beginselen en rechten op het gebied van het 
werk en het internationaal recht inzake de 
mensenrechten moeten naleven;

• u verstrekt aanvullende informatie en 
verbintenissen om te voldoen aan onze eigen 
certificeringen voor verantwoord inkopen en 
duediligenceregelingen.

We moedigen onze leveranciers sterk aan om een leveranciersbeleid aan 
te nemen en een due diligence uit te voeren die in overeenstemming is 
met het onder havige beleid en de beste praktijken, waaronder: risico
identificatie, beheersystemen, beperkende maatregelen, verificatie van 
duediligencepraktijken door derden, robuuste systemen met logistieke 
documentatie en jaarlijkse rapportage inzake due diligence.

Toeleveringsketen4

https://annualreport.umicore.com
https://www.umicore.com/storage/main/responsiblesupplychainpolicy.pdf
https://www.umicore.com/storage/main/responsiblesupplychainpolicy.pdf
https://www.umicore.com/storage/group/sustainablecobaltsupplybrochurefinal.pdf
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Monitoring

• dat u meteen moet reageren op redelijke vragen 
van onze inkoopvertegenwoordigers betreffende de 
implementatie van de beginselen van dit beleid, en, 
indien van toepassing en nodig:

– dat u een zelfbeoordelingsvragenlijst moet 
invullen over dit beleid en bewijs moet 
verstrekken van de verklaringen erin;

– dat u moet ingaan op verzoeken – van Umicore 
of via een derde partij – voor sitebezoeken en/of 
audits om de naleving van dit beleid of elementen 
ervan te controleren als resultaat van het 
zelfbeoordelingsproces of van de onderzoeken; 

• dat u, als aan elementen van dit beleid niet wordt 
voldaan, een bevredigende verklaring moet geven en/of 
bewijs moet verstrekken dat er corrigerende maatregelen 
zijn gepland om de situatie te corrigeren en herhaling 
te voorkomen. Uw contactpersoon bij Umicore kan u 
helpen bij het bepalen van corrigerende maatregelen. 

Gebrek aan medewerking van uw kant kan leiden tot een 
heroverweging van de zakelijke relatie.

HERZIENING BELEID
Om onze bijdrage aan een duurzamere wereld voortdurend 
te verbeteren, verbindt Umicore zich ertoe ervoor te zorgen 
dat dit beleid rekening houdt met de feedback van klanten 
en leveranciers en met belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen, en dat het minstens om de 5 jaar herzien wordt. 
Elke wijziging zal aan onze leveranciers worden meegedeeld.

CONTACT 
Voor vragen of opmerkingen over dit beleid en de 
implementatie ervan kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon bij Umicore.

KLACHTENMECHANISME
Umicore vraagt alle stakeholders om bezorgdheden of 
klachten over de zakelijke aanpak van Umicore of zijn 
leveranciers te melden via ons klachtenformulier. Klachten 
kunnen anoniem worden ingediend.

REFERENTIES
• The Umicore Way https://www.umicore.com/en/about/theumicoreway (in het Engels)

• Umicore Code of Conduct http://www.umicore.com/en/governance/codeofconduct (in het Engels)

• Universele Verklaring van de Rechten van de Mens https://www.un.org/en/universaldeclarationhumanrights (in het Engels)

• IAOverklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het gebied van het werk http://www.ilo.org/declaration/lang
en/index.htm (in het Engels)

• Richtlijnen betreffende beheersystemen inzake arbeidsveiligheid en gezondheid ILOOSH 2001 https://www.ilo.org/
safework/info/standardsandinstruments/WCMS_107727/langen/index.htm (in het Engels)

• Milieubeheer en milieuauditsysteem (EMAS) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (in het Engels)

• ISO 14000serie Milieubeheersystemen https://www.iso.org/iso14001environmentalmanagement.html (in het Engels)

• OHSAS 18001 Gezondheids en veiligheidssystemen https://www.bsigroup.com/enGB/ohsas18001occupationalhealthand
safety (in het Engels)

• Duediligencerichtlijn van de OESO voor verantwoorde bevoorradingsketens voor mineralen uit conflict en hoogrisicogebieden 
https://www.oecdilibrary.org (in het Engels)

• Klachtenmechanisme https://www.umicore.com/en/contact of grievances@umicore.com

BELEIDSNALEVING
Om dit beleid na te leven, vragen we u een ondertekende verbintenisbrief te bezorgen aan uw contactpersoon bij Umicore.

IMPLEMENTATIE
Dit beleid vormt de basis van onze relatie met onze leveranciers, en we zien toe op de implementatie en naleving ervan. 

U verbindt zich er dus toe de nodige documentatie bij te houden om aan te tonen dat u dit beleid naleeft en aanvaardt:

https://www.umicore.com/en/contact/
https://www.umicore.com/en/about/the-umicore-way
https://www.umicore.com/en/investors/governance/documents/code-of-conduct/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety
https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety
https://www.oecd-ilibrary.org
https://www.umicore.com/en/contact/
mailto:grievances%40umicore.com?subject=


www.umicore.com

Voor vragen en bijkomende informatie  
kunt u contact opnemen met

Umicore
Naamloze vennootschap

Broekstraat 31
1000 Brussel

België
BE92 2100 0538 0623

RPR Brussel BE0401 574 852 

Tel.: +32 (0)2 227 71 11
Fax: +32 (0)2 227 79 00

www.umicore.com/contact


