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Over het Charter voor Duurzame Aankoop
Historiek van het document
Versie 2 – Gecreëerd in 2017. Het Umicore Charter voor Duurzame Aankoop zal door Umicore op
geregelde tijdstippen worden herzien en zo nodig aangepast. Veranderingen zullen naar behoren aan de
leveranciers worden meegedeeld.

Dit charter is gebaseerd op de visie en waarden van Umicore zoals uiteengezet in The Umicore Way.
(Uittreksels uit) The Umicore Way - “Materials for a better life”
Wij geloven dat materialen uiterst belangrijk zijn geweest voor de vooruitgang van de mensheid, dat ze een
centrale rol spelen in het leven van vandaag en krachtige hefbomen zullen blijven voor de creatie van toekomstige
welvaart. Wij geloven dat metaalgerelateerde materialen een vitale rol spelen omdat ze efficiënt en eindeloos
kunnen worden gerecycleerd waardoor ze de basis vormen voor duurzame producten en diensten. Wij willen dat
Umicore het voortouw neemt in het leveren en creëren van oplossingen op basis van materialen die bijdragen tot
fundamentele verbeteringen van de levenskwaliteit.
De overkoepelende principes die onze activiteitenleiden zijn:

WAARDEN

LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPIJ

Wij beschouwen de waarden openheid, respect,

Wij erkennen dat ons streven naar financieel

innovatie, teamwerk en engagement als cruciaal

succes ook rekening moet houden met de bredere

voor ons succes.

economische, ecologische en sociale impact van
onze operaties.

WERKNEMERS

ZAKELIJKE INTEGRITEIT

Wij streven ernaar een aantrekkelijke werkgever

Waar wij ook actief zijn, onze reputatie is ons

te zijn voor zowel huidige als toekomstige

waardevolste bezit en ze wordt bepaald door onze

werknemers.

manier van handelen. Wij vermijden dan ook elke
actie die onze reputatie schade kan berokkenen.
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Een boodschap
van Marc Grynberg

Beste leverancier,
Goede relaties tussen leveranciers en klanten zijn

te zorgen dat uw manier van werken verenigbaar is

essentieel om financiële en economische waarde

met de inhoud en geest van ons Charter.

te creëren en spelen ook een sleutelrol in het
bevorderen van goede praktijken op sociaal en

Een succesvolle leverancier-klantenrelatie is

ecologisch gebied. Bij Umicore zetten wij ons in

gebaseerd op tal van elementen zoals technische

voor de principes van duurzame ontwikkeling en wij

specificaties, kwaliteit, prijs, dienstverlening en

streven ernaar om, waar mogelijk, zaken te doen

technologische, ecologische en sociale impact.

met partners die al een gelijkaardig engagement zijn

Voortaan zullen wij het Charter voor Duurzame

aangegaan of die bereid zijn stappen in die richting te

Aankoop gebruiken als een additioneel criterium om

ondernemen.

de kwaliteit van onze leveranciers te helpen bepalen.
Wij zullen daarbij een duidelijke voorkeur aan de dag

Wij hebben een Charter voor Duurzame Aankoop

leggen voor partners die net als wij een engagement

opgesteld dat een weerspiegeling is van ons

voor duurzame ontwikkeling tentoonspreiden.

engagement voor duurzame ontwikkeling in alle
aankoopdomeinen – zowel grondstoffen als energie en

Als u vragen hebt over de inhoud van het Charter,

andere goederen of diensten. Dit document omschrijft

aarzel dan niet om contact op te nemen met ons

ons engagement tegenover onze leveranciers voor wat

Aankoop- en Transportteam of met de aankoopdienst

onze eigen gedragsregels en werkmethodes betreft.

in de business unit waarmee u zaken doet. Alle

In ruil zouden wij graag zien dat u, als leverancier van

contactinformatie vindt u op de achterkant van dit

Umicore, alle nodige stappen onderneemt om ervoor

document. Wij kijken ernaar uit zaken met u te doen!
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Het engagement van Umicore tegenover u als leverancier

EERLIJK OMGAAN MET LEVERANCIERS

ONPARTIJDIGE SELECTIE

Wij behandelen u op een eerlijke, faire en

Wij selecteren leveranciers op basis

respectvolle manier. Onze aankoopactiviteiten

van objectieve criteria zoals technische

worden uitgevoerd in overeenstemming met

specificaties, kwaliteit, prijs, dienstverlening en

de hoogste ethische en professionele normen,

technologische, ecologische en sociale impact.

zoals uiteengezet in onze Gedragscode.

RELATIES MET LOKALE GEMEENSCHAPPEN
TRANSPARANTIE & COMMUNICATIE

Wij streven ernaar om kleinere en lokale

Wij engageren ons om op een regelmatige

leveranciers zo veel mogelijk te betrekken bij

basis en consistente wijze te communiceren,

onze aankoopprocessen, met als doel de lokale

zowel intern als extern, over ons duurzaam

economie te ondersteunen.

aankoopproject. Wij zullen onze leveranciers
ook feedback geven over hun verbeteringen
in hun prestaties op het gebied van duurzame
ontwikkeling.
GEZONDHEID & VEILIGHEID
Wij zullen dezelfde gezondheids- en
veiligheidsnormen toepassen voor alle
onderaannemers die in onze vestigingen
werken als de normen die we toepassen
voor onze eigen werknemers.
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Uw engagement tegenover ons
Dit charter is gebaseerd op de visie en waarden van Umicore zoals uiteengezet in The Umicore Way.

Leefmilieu
Als minimumnorm voldoet u aan de van kracht zijnde

vestigingen en, waar relevant, in de vestigingen van uw
leveranciers van de volgende principes:

milieuwetten en –reglementeringen in alle gebieden
waar u actief bent en bent u in het bezit van alle nodige
milieuvergunningen en -registraties.

•

afschaffing van kindarbeid

•

afschaffing van gedwongen en verplichte arbeid

•

vrijheid van vereniging en het recht op

U streeft ernaar uw relevante milieu-impact

collectieve onderhandelingen

tot een minimum te beperken en u brengt een

•

afschaffing van discriminatie op de werkvloer

milieubeheersysteemin praktijk dat u in staat stelt

•

gelijke behandeling

uw milieuprestaties voortdurend te verbeteren. De

•

naleving van alle van toepassing zijnde

documentatie over dit beheersysteem is up-to-date en

wetgeving inzake lonen, voordelen en werkuren

beschikbaar.
Als u actief bent in een van de industriële vestigingen van
Alle gevaarlijke producten of materialen die u produceert

Umicore, dient de minimumleeftijd van al uw werknemers

gaan altijd vergezeld van actuele milieu-informatie in de

18 jaar te bedragen, behalve in het kader van stages

vorm van een aangepast veiligheidsblad.

of beroepsopleidingsprogramma’s, georganiseerd in
samenwerking met scholen en opleidingsinstituten of

U onderneemt de nodige stappen om producten aan te

goedgekeurd door de bevoegde overheid.

bieden waarvan de milieu-impact tijdens de productie, het
gebruik en op het einde van de levensduur zo laag mogelijk

U dient te beschikken over procedures om de gezondheid

is, rekening houdend met de beschikbare technologie.

en veiligheid van uw personeel, uw eigen onderaannemers
en de lokale bevolking te beschermen. U geeft blijk van

U beschikt over procedures om incidenten te
voorkomen. In het geval dat zich een incident zou
voordoen, beschikt u over procedures die erop gericht
zijn de gevolgen te minimaliseren die een weerslag
kunnen hebben op het milieu.

een proactieve benadering van gezondheid en veiligheid
op het werk, bijvoorbeeld door de invoering van een
gedocumenteerd gezondheidsen veiligheidsbeleid en dito
beheersysteem. U identificeert en beoordeelt potentiële
noodsituaties op de werkvloer en in de omgeving van uw
activiteiten en u beperkt hun impact tot een minimum door de

Arbeidspraktijken en mensenrechten

implementatie van noodplannen en interventieprocedures.

U respecteert de Verklaring van de Internationale

U streeft naar de handhaving en continue verbetering

Arbeidsorganisatie over Fundamentele Principes

van een werkomgeving waar werknemers beschikken

en Rechten op het Werk evenals de internationale

over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden,

wetgeving inzake mensenrechten. U bent niet

waar de lonen in verhouding staan tot de door de

medeplichtig aan inbreuken op de mensenrechten. In

werknemers geleverde bijdrage en waar werknemers

dat verband moet u garanderen dat er mechanismen

de mogelijkheid hebben een constructieve dialoog

bestaan om de naleving af te dwingen in uw

met hun werkgever aan te gaan.
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Zakelijke integriteit

Beoordeling / Controle

Wetten en reguleringen

Door de ontvangst van dit document te bevestigen,

U past de hoogste standaarden toe op het gebied van

engageert uw organisatie zich om de principes,

zakelijke en persoonlijke ethische normen, en leeft

opgenomen in het Charter voor Duurzame Aankoop

alle van kracht zijnde wetten en reguleringen na in

van Umicore, na te leven. U zult de nodige

de landen waar u actief bent.

documentatie bijhouden om uw naleving van het
Charter aan te tonen en u beschikt over of zult

Anticorruptie- en concurrentiepraktijken
U verbindt zich ertoe alle vormen van corruptie,
afpersing, fraude en omkoping te bestrijden. U biedt

voorzien in de ontwikkeling van meetprocedures,
-instrumenten en -indicatoren nodig om de naleving
van de principes van het Charter te garanderen.

werknemers van Umicore geen enkel voordeel aan
om uw zaken met Umicore te vergemakkelijken.
Als u werkzaamheden uitvoert op vraag van of voor
een individuele medewerker van Umicore die betrokken
is bij een besluitvormingsproces inzake aankoop, zult
u de algemene directie van de betrokken vestiging
hierover inlichten alvorens tot uitvoering over te gaan.

U aanvaardt prompt te antwoorden op redelijke vragen
om informatie van onze aankoopvertegenwoordigers
betreffende de toepassing van deze principes. U
aanvaardt ook dat u nu en dan verzocht kunt worden
een zelfbeoordelingvragenlijst op basis van het
Charter in te vullen en het bewijs te leveren van
alle verklaringen die in dergelijke vragenlijst worden

U leeft alle concurrentiewetten en –reguleringen na.

verstrekt.

Transparantie en aansprakelijkheid

U aanvaardt ook dat als gevolg van dergelijk

U verbindt zich tot transparantie en aansprakelijkheid

zelfbeoordelingsproces Umicore kan verzoeken - zelf

in uw zakelijke contacten en onderneemt actie om

of via een derde partij - om bezoeken ter plaatse af

onwettelijke en onethische activiteiten die in het

te leggen en/ of audits uit te voeren om de naleving

kader van commerciële transacties plaatsvinden op

van dit Charter of van bepaalde elementen ervan te

te sporen en te voorkomen via de screening van uw

controleren.

zakenpartners, transacties en materialen.

Niet-naleving
Bevoorradingsketen

Indien uit het zelfbeoordelingsproces, controles of

Uw eigen bevoorradingsketen

ander bewijsmateriaal blijkt dat bepaalde elementen

U zet zich in om de principes van duurzame aankoop

van het Charter voor Duurzame Aankoop niet worden

te bevorderen en te communiceren in uw eigen

nageleefd, kunt u verzocht worden een bevredigende

bevoorradingsketen.

uitleg te verstrekken en/of bewijs te leveren dat een
corrigerende actie wordt gepland om de situatie te
verhelpen en nieuwe inbreuken te voorkomen.

07

Referenties

The Umicore Way
https://www.umicore.com/en/about/the-umicore-way/
De Umicore Gedragscode
http://www.umicore.com/en/governance/code-of-conduct
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
Verklaring van de IAO betreffende Fundamentele Principes
en Rechten op het Werk
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
Richtlijnen betreffende beheersystemen voor veiligheid en gezondheid
op het werk ILO-OSH 2001
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
ISO 14000 reeks milieubeheersystemen
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
OHSAS 18001 Gezondheids- en Veiligheidssystemen
https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety

Umicore
Shared Operational Function Procurement
A.Greinerstraat 14
BE-2660 Hoboken, Belgium
sustainable.procurement@umicore.com

www.umicore.com

