Code voor Verantwoorde Inkoop
Korte beschrijving

ArcelorMittal vraagt haar leveranciers om de minimumeisen op
het gebied van veiligheid & gezondheid, mensenrechten, ethiek
en milieu na te leven. ArcelorMittal moedigt daarnaast haar
leveranciers aan om samen te werken teneinde de voortdurende
verbeteringen inzake ons programma voor verantwoord inkopen te
identificeren en te ontwikkelen.

Toepassingsdomein

Deze Code voor Verantwoorde Inkoop is van toepassing op
alle leveranciers en aannemers van ArcelorMittal en de aan hen
verbonden ondernemingen en geldt voor alle door ArcelorMittal
ingekochte producten en diensten. Leveranciers worden sterk
aangemoedigd om samen met ArcelorMittal te zoeken naar verdere
mogelijkheden tot verbetering van verantwoorde ondernemerspraktijken op het gebied van veiligheid & gezondheid, mensenrechten,
ethiek en milieubeheer in de gehele toeleveringsketen.

Code voor Verantwoorde Inkoop
1. Onze missie

3. Toepassingsdomein

ArcelorMittal zet zich in voor de productie van Veilig en Duurzaam
Staal. Ter ondersteuning van dit doel, zullen we met onze
leveranciers samenwerken om:

Deze Code is van toepassing op alle leveranciers en aannemers van
ArcelorMittal en de aan hen verbonden ondernemingen, en geldt
voor alle door ArcelorMittal ingekochte producten en diensten.
We moedigen onze leveranciers sterk aan om de in deze Code
vastgelegde vereisten binnen hun eigen toeleveringsketen te
promoten en we zullen erkenning geven aan leveranciers die dit
doen.

• een gestroomlijnde toeleveringsketen te waarborgen die
ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
ondersteunt.
• inkoopoplossingen aan te reiken die aansluiten bij de behoeften
en verwachtingen van de klant, de regelgeving en de
belanghebbenden in ruime zin.
• waarde op lange termijn te creëren en de risico’s te verminderen
voor ons bedrijf, onze leveranciers en onze belanghebbenden.
Wij zullen deze doelstellingen bereiken door het vooropstellen
van normen voor verantwoord inkopen, door samenwerking,
innovatie en door het verankeren van verantwoord inkopen in onze
bedrijfsprocessen.

2. Inleiding
In de ArcelorMittal-Code voor Verantwoorde Inkoop (‘Code’)
wordt uitgelegd hoe we met onze leveranciers samenwerken,
en vragen we hen om de hiernavolgende minimumeisen op het
gebied van gezondheid en veiligheid, mensenrechten, ethiek en
milieu na te leven. Wij moedigen onze leveranciers aan om samen
met ons voortdurende verbeteringen voor ons programma voor
verantwoord inkopen te identificeren en te ontwikkelen. Wij hopen
dat deze Code het duurzaam ondernemen van onze leveranciers
bevordert.
ArcelorMittal definieert haar toeleveringsketen als de voor haar
activiteiten ingekochte en gebruikte goederen en diensten. Dit
omvat primaire grondstoffen zoals ijzererts, vaste brandstoffen,
metalen, legeringen, onedele metalen en energie alsmede bouw,
kapitaalinvesteringen, industriële en professionele diensten en
producten, transport en logistiek. Verantwoord inkopen is een
belangrijk beginsel van ArcelorMittals inkoopbenadering waar
systematisch aandacht aan wordt besteed, naast factoren zoals
prijs en kwaliteit.

4. Ons engagement tegenover leveranciers
Voor de uitvoering van de Code zal ArcelorMittal:
• Samenwerken - hierbij gaat het om samenwerking met
leveranciers om de sociale (inclusief gezondheid, veiligheid en
mensenrechten), milieu- en ethische normen te verbeteren. Dit kan
onder meer gezamenlijke evaluaties omvatten, zoals het bezoeken
aan sites om te evalueren in hoeverre er aan de Code wordt
voldaan.
• Ondersteuning geven - hierbij gaat het om hulp aan leveranciers
bij het identificeren van activiteiten die niet aan de vereisten van
de Code voldoen en samenwerking om de omstandigheden tijdig
te verbeteren.
• Prioriteiten stellen - dit houdt in dat er wordt gefocust op die
onderdelen van de toeleveringsketen waar het risico van nietnaleving van de vereisten van de Code het grootst is, en waar er
maximale verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
• Respect tonen - dit betekent dat we op een eerlijke, objectieve,
transparante en professionele manier zaken doen met
leveranciers. Daaronder valt dat werknemers van leveranciers
die in ons bedrijf aan het werk zijn, op dezelfde manier worden
behandeld als onze eigen medewerkers.
• Bevorderen - dit houdt in dat we in onze sector zullen pleiten
voor verantwoorde praktijken binnen de toeleveringsketen.
• Communiceren en opleiden - we zullen er voor zorgen dat al onze
werknemers de Code kennen, en dat degenen die voor de inkoop
verantwoordelijk zijn de gepaste opleiding krijgen.
• Verbeteren - we zullen ons programma en onze praktijken
geregeld beoordelen om ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan
onze visie voor verantwoord inkopen.
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5. Wat we van onze leveranciers verwachten

5.4. Milieubeheer:

Leveranciers worden sterk aangemoedigd om samen met
ArcelorMittal te zoeken naar verdere mogelijkheden tot verbetering
van verantwoorde ondernemingspraktijken op het gebied van
gezondheid en veiligheid, mensenrechten, ethiek en milieubeheer in
de gehele toeleveringsketen.

ArcelorMittal engageert zich om staal duurzamer te maken.
Om dit doel te bereiken, gebruikt ArcelorMittal haar staal- en
mijnbouwexpertise voor het ontwikkelen van milieuvriendelijkere
processen en streeft er naar om de impact op het milieu tot
een minimum te beperken. Wij willen met leveranciers werken
die dezelfde doelstellingen onderschrijven en zich aan de beste
praktijken houden op het gebied van milieubeheer, met inbegrip van
efficiënt gebruik van energie, hulpbronnen, biodiversiteitsbeheer,
afvalvermindering en recyclage.

5.1. Gezondheid en veiligheid :
ArcelorMittal is geëngageerd om het ongevallen- of
verwondingspercentage tot nul te reduceren, en streeft naar
algemeen welzijn, zowel op de werkplek als daarbuiten. Dit wordt
onderschreven door de Gezondheids- en Veiligheidsrichtlijnen
en -procedures die onze filosofie van veilig en duurzaam staal
promoten.
ArcelorMittal vraagt haar leveranciers om alle werkgerelateerde
ongevallen met hun werknemers of binnen de gemeenschap te
voorkomen en de normen van het ArcelorMittal-Gezondheids- en
Veiligheidsbeleid na te leven.
5.2. Mensenrechten :
ArcelorMittal eerbiedigt de mensenrechten – van de werknemers
en van lokale gemeenschappen – en is geëngageerd om
deze principes, zoals uiteengezet in het ArcelorMittalMensenrechtenbeleid, bij haar leveranciers te promoten.
ArcelorMittal verzoekt haar leveranciers om een beleid en
procedures te ontwikkelen en uit te voeren om ervoor te zorgen
dat alle mensenrechten in hun bedrijven en die van hun leveranciers
worden nageleefd.
Of het nu gaat om de toepasselijke wettelijke bepalingen, het
Mensenrechtenbeleid of deze Code, de leverancier dient altijd
aan de strengste eisen te voldoen. Waar de lokale wetgeving de
leverancier verbiedt om bepaalde aspecten van de Code of het
Mensenrechtenbeleid te handhaven, moet de leverancier zich
houden aan de plaatselijke wetgeving en er tegelijkertijd naar
streven de mensenrechten na te leven.
5.3. Ethiek :
ArcelorMittal engageert zich tot een eerlijke, ethische en
transparante manier van zakendoen.
ArcelorMittal zet zich in om grondstoffen te gebruiken die
een legale en duurzame oorsprong hebben, alsook om geen
‘conflictmineralen’ in te kopen om te vermijden bij te dragen aan
de financiering van gewapende conflicten of om te vermijden
inbreuken op de mensenrechten mogelijk te maken.
ArcelorMittal past due diligence procedures toe om deze
doelstelling te bereiken en vraagt de desbetreffende leveranciers
om haar ten volle te steunen in dit initiatief.
ArcelorMittal verzoekt haar leveranciers om een
ondernemingsbeleid te voeren en af te dwingen waarin vereist
wordt dat men zich aan ethische handelspraktijken houdt en
waarin de beginselen van de ArcelorMittal-Gedragscode en de
ArcelorMittal-Richtlijnen voor de bestrijding van omkoping worden
overgenomen.
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ArcelorMittal vraagt aan haar leveranciers een effectief beleid,
processen en procedures te hanteren om hun impact op het milieu
te beheren en hun activiteiten op een zodanige wijze uit te oefenen
dat aan de normen van het ArcelorMittal-Milieubeleid wordt
voldaan.

6. Documentatie en controle
We vragen onze leveranciers om op verzoek:
• Een zelfbeoordelingsvragenlijst op basis van deze Code in te
vullen.
• Aan ArcelorMittal of haar vertegenwoordigers documenten van
alle relevante informatie te verstrekken, samen te werken en
redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat hun
onderaannemers hetzelfde doen.
• Aan te tonen welke inspanningen zij leveren om aan de eisen van
de Code te voldoen.
De Code maakt integraal deel uit van ArcelorMittals
leveranciersrelatiebeheer en -evaluatieprocedure. ArcelorMittal
volgt een risicogebaseerde benadering voor de beoordeling van
de naleving van de vereisten van deze Code door de leverancier.
Controle kan in de vorm van zelfbeoordelingen, bezoeken aan de
site en opvolging van aktieplannen tot verbetering.
ArcelorMittal zal met haar leveranciers samenwerken om
tekortkomingen aan te pakken. ArcelorMittal behoudt zich het
recht de samenwerking te verbreken met leveranciers die niet
aan de vereisten van deze Code voldoen of die geen plan voor
verbetering voorleggen of zich daar niet toe willen verbinden.

7. Beoordeling
ArcelorMittal zal de geschiktheid en doeltreffendheid van deze
Code en de uitvoering van het programma periodiek beoordelen.

