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Duurzaamheidscharter  

 
 
 

 

1 Introductie 

Veolia NV/SA en haar filialen (zoals Relaitron nv-sa, niet exhaustief…) heeft beslist om een 
specifiek milieu- en duurzaamheidbeleid te hanteren ten opzicht van haar leveranciers1, dat verder 
wordt gedetailleerd.  Dit document is een wederzijdse verbintenis tussen Veolia en haar 
leveranciers om een duurzaamheidbeleid te voeren.  

 
De leverancier is zich bewust van het feit dat Veolia een actieve milieu- en duurzaamheidpolitiek 
voert, hetgeen onder meer tot uiting wordt gebracht door middel van afspraken gemaakt met 
leveranciers, hierna te noemen ‘duurzaamheidcharter’.  Deze politiek heeft betrekking op volgende 
aspecten : 

 

 het respecteren van de mensenrechten; 

 het organiseren van een draagkrachtig werknemersbeleid; 

 het meewerken aan corruptiebestrijding; 

 het bijdragen aan het milieu door: 

o een zo efficiënt en spaarzaam mogelijk energie- en waterverbruik; 

o het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen; 

o het beperkten van afval en het zoveel mogelijk sorteren en recycleren/hergebruiken van 

afval; 

o het beperken van CO2 uitstoot,  afkomstig van transport van materialen/personen 

o het stimuleren van een duurzame supply chain (leveranciers, producenten, etc.). 
 

2 Context en visie 

Het  milieu- en duurzaamheidbeleid van Veolia NV/SA  streeft naar een ideaal evenwicht tussen 

ecologische, economische en sociale belangen waarbij wordt getracht om de impact op het milieu 
te beperken. 
 
Dit charter  is dan ook gebaseerd op de 10 universele principes van de UN Global Compact en 
aangevuld met de duurzaamheidvereisten volgens BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology). Binnen dit duurzaamheidcharter wordt de nadruk 

gelegd op de vereisten inzake milieu.  
 
Door de ondertekening van dit charter streven beide partijen samen naar diensten en producten 
die de vooruitgang in de richting van duurzame ontwikkeling bevorderen en tegelijk 

tegemoetkomen aan hun eigen economische doelstellingen.  Verder streeft Veolia ook een beleid 
na betreffende duurzaam inkopen en rapporteert  intern en extern op regelmatige basis over haar 
duurzaamheidbeleid. 

 
Indien de leverancier duurzaamheidcharters, conventies of verklaringen m.b.t. duurzaamheid 
onderschreven of ondertekend heeft, of indien hij beschikt over een ISO certificaat, of over ratings 
vanwege een extern onderzoeksbureau, vraagt Veolia om hiervan op de hoogte te worden gesteld.  

 

                                                
1 Leverancier : leverancier, dienstverlener, aannemer, onderaannemer, … 
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3 Toepassingsgebied 

Onderstaande bepalingen gelden voor alle leveranciers van Veolia nv-sa. 
 

Veolia vraagt aan elke leverancier om de beschreven doelstellingen in dit duurzaamheidcharter 
ook aan zijn eigen leveranciers en medewerkers door te geven. 

4 Vereisten inzake mensenrechten 

Veolia vraagt dat volgende verklaringen worden toegepast: 

 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 

 de acht Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie; 

 de Europese Conventie voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden; 

 andere internationale en regionale mensenrechtenverdragen met internationaal erkende 

standaarden die de bedrijvensector moeten respecteren. 

 
Veolia leeft de wetten en voorschriften na van elk land waarin zij actief is.  Van elke leverancier 
die met haar samenwerkt of wil samenwerken, verwacht Veolia een gelijke toepassing van deze 
verdragen, wetten en voorschriften. 

5 Vereisten inzake werknemersbeleid 

Veolia vraagt dat volgende principes worden toegepast: 

 Werknemers dienen vrij te zijn van elke vorm van gedwongen arbeid (slavernij, 
verplichte tewerkstelling, …); 

 Kinderen (personen minder dan vijftien jaar of zoals in de nationale wetgeving bepaald), 
worden niet tewerkgesteld; 

 Discriminatie op grond van geslacht, ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging of 

sociale herkomst wordt uitgebannen; 

 De werknemers hebben het recht om zich te organiseren in vakverenigingen en om de 
arbeidsvoorwaarden collectief te onderhandelen. 

 

In het kader van voorgaande principes adviseert Veolia om onder meer opleidingsmogelijkheden, 
periodieke tevredenheid enquêtes en procedures om klachten te registreren en te behandelen op 

te nemen in het beleid van de onderneming.  

6 Vereisten inzake corruptiebestrijding 

De leverancier dient zich aan de wet te houden, geen fiscale fraude te plegen en zich te onthouden 
van mechanismen tot belastingontduiking en witwassen van gelden. Er wordt verwacht dat de 
leverancier elke vorm van corruptie tegengaat, inclusief omkoping, afpersing of andere pogingen 

tot beïnvloeding. 
 

Bij de uitvoering van deze overeenkomst verbindt de leverancier zich ertoe zich strikt houden aan 
de geldende wetten die de omkoping van overheidsfunctionarissen en private personen, corrupte 
beïnvloeding of het witwassen van geld beteugelen, in het bijzonder wanneer dit kan leiden tot 
uitsluiting van een overheidsopdracht, waaronder: 

- Art. 240-252 en art. 504bis-ter van het Belgisch Strafwetboek, 

- de 1977 Foreign Corrupt Practices Act van de Verenigde Staten,  

- de 2010 UK Bribery Act,  

- het OESO-Verdrag van 17 december 1997 inzake bestrijding van omkoping van 

buitenlandse ambtenaren in internationale handelstransacties. 
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De leverancier verbindt zich ertoe alle nodige en redelijke beleidslijnen en maatregelen te nemen 

en uit te voeren om corruptie te voorkomen. 
 

De leverancier verklaart dat, voor zover zij weet, haar wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders 
of zaakvoerders, werknemers, agenten, en iedereen die diensten uitvoert voor of ten behoeve van 
Veolia op grond van deze overeenkomst niet direct of indirect geld, elk voordeel, gift of iets anders 

van waarde aanbieden, geven, akkoord gaan om te geven, toestaan, vragen, of accepteren, of dat 
zullen doen, aan welke persoon, bedrijf of onderneming dan ook – met inbegrip van alle 
overheidsfunctionarissen, -werknemers of ambtenaren, vertegenwoordigers van politieke partijen, 
kandidaten voor een politiek ambt, personen die een wetgevende, administratieve of gerechtelijke 
positie van welke aard dan ook – voor of ten behoeve van een land, openbare instantie of 
staatsbedrijf bekleden of ambtenaren van een openbare internationale organisatie, ten behoeve 

van corrupte beïnvloeding van die personen in hun officiële hoedanigheid, en/of met het oog op 
het belonen of uitlokken van ongeoorloofde uitvoering van een relevante functie of activiteit door 
een persoon om opdrachten voor Veolia of van elk voordeel in de bedrijfsvoering van Veolia te 
verkrijgen of te behouden. 

 
De leverancier verbindt zich er verder toe ervoor te zorgen dat noch de leverancier, noch een van 

haar wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of zaakvoerders, werknemers, agenten, 

onderaannemers en iedereen die diensten uitvoert voor of ten behoeve van Veolia, op grond van 
deze Overeenkomst opgelijst is geweest, of is, door een overheidsinstelling als zijnde uitgesloten, 
geschorst, voorgesteld om opgeschort of uitgesloten te worden, of anderszins niet in aanmerking 
komt voor deelname aan overheidsopdrachtenprocedures en / of biedingen op offerteaanvragen 
gepubliceerd door de Wereldbank of enige andere internationale ontwikkelingsbank. 

 
De leverancier verbindt zich ertoe gedurende een passende periode na beëindiging van deze 

overeenkomst, accurate ondersteunende documentatie omtrent de naleving van de voorwaarden 
van deze clausule te behouden. 

 
De leverancier verbindt zich ertoe om een schending van enige voorwaarde van deze clausule te 
melden aan Veolia binnen een redelijke termijn. 

 

Als Veolia de leverancier meldt dat Veolia gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de 
leverancier een voorwaarde van deze clausule heeft geschonden: 

a) heeft Veolia het recht om de nakoming van deze overeenkomst op te schorten, zonder 

verdere mededeling, voor zo lang als Veolia nodig beschouwt om het betreffende gedrag 

te onderzoeken zonder enige aansprakelijkheid of verplichting om de leverancier voor 

dergelijke opschorting te vergoeden; 

b) is de leverancier verplicht alle redelijke maatregelen om het verlies of de vernietiging van 

alle bewijsstukken in verband met het betreffende gedrag te voorkomen. 

Als de leverancier inbreuk maakt op enige bepaling van deze clausule: 
- kan Veolia onmiddellijk deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder 

enige aansprakelijkheid beëindigen; 

- zal de leverancier Veolia schadeloos te stellen voor verlies, schade, of kosten opgelopen 

door Veolia die voortkomen uit een dergelijke inbreuk, voor zover maximaal is toegestaan 

door de wet. 

 

7 Vereisten inzake milieu 

7.1 PRINCIPES 

Veolia stemt via dit duurzaamheidcharter een aantal criteria af met haar leverancier en 
nodigt hem uit tot het respecteren en naleven van dezelfde milieubewuste attitudes.  Dit 
houdt volgende principes in: 
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 Naleving milieuwet- en regelgeving 

De leverancier leeft alle wetten en regelgevingen met betrekking tot het milieu in de 
ruime zin van het woord strikt na en kan dit onderbouwen indien hiernaar gevraagd 
wordt. 

 

 Duurzame technieken 

De leverancier past de meest duurzame technieken toe.  Bij het uitwerken van een 
voorstel, wordt steeds rekening gehouden met de actieve milieu- en 
duurzaamheidpolitiek die Veolia voert. Er worden geen verouderde of milieubelastende 
technieken/methoden voorgesteld of gebruikt. 

 

 Proactief verduurzamen  

De leverancier zal Veolia op eigen initiatief informeren over nieuwe of milieuvriendelijke 
goederen of systemen in zijn sector of expertisedomein die op de markt beschikbaar zijn. 

 

 Mobiliteit STOP principe  

De leverancier past zijn mobiliteitsgedrag aan volgens het STOP principe indien mogelijk 
(Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagen). De leverancier volgt de 
mobiliteitsaanpak van Veolia en tracht zijn verplaatsingen te groeperen en waar mogelijk 

verplaatsingen met de wagen tot een minimum te beperken.  
 

 Afvalbeleid  

Een goed afvalbeleid houdt in dat er enkel afval overblijft, ná gebruik van de 
geproduceerde goederen en productieprocessen, dat kan hergebruikt worden of kan 
afgebroken worden zonder enige vorm van schade toe te brengen aan het ecosysteem. 

 

 Milieubewust beleid 

De leverancier is er zich van bewust dat zijn activiteiten een milieu-impact hebben.  
Daarom heeft ook de leverancier een milieubeleid geformuleerd waarin bepaald wordt 
hoe er met die impact wordt omgegaan.  Het beleid houdt een engagement in inzake 
milieubescherming, vermindering van de milieubelasting, beantwoorden aan de 
milieuwet- en regelgeving alsook een strategie van voortdurende verbetering.  Het is 

belangrijk dat de leverancier en zijn medewerkers op de hoogte zijn van het milieubeleid.  
Het milieubeleid werd ondertekend door het bedrijfsmanagement met 
beslissingsbevoegdheid. 

 

Er zijn verschillende maatregelen om een milieubewust beleid te implementeren: 

- het meten van de milieu-impact 

- acties om de milieu-impact te verminderen 

- initiatieven om het milieubewustzijn van personeel, leverancier, klanten,… te 
verhogen 

- het opzetten van een milieumanagementsysteem 

 

 Indien de leverancier geen milieubeleid kan of wenst voor te leggen, impliceert de 
ondertekening van dit document het naleven van het milieubeleid van Veolia. 

 

 Specifieke eisen voor specifieke sectoren  
Voor de sectoren waarin de bedrijfsvoering een specifiek en verhoogd risico op 
overmatige milieu-impact impliceert, kan Veolia specifieke criteria hanteren.   
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7.2 INKOOPBELEID 

 Schadelijke stoffen 
De leverancier zal bij de keuze van materialen zo veel mogelijk gerecycleerd of cradle-

to-cradle en milieuvriendelijke materialen gebruiken. Er worden bijvoorbeeld uitsluitend 
eco-gecertificeerde houtsoorten (bv FSC of PEFC) gebruikt. Er wordt de voorkeur 
gegeven aan materialen die een lage Vluchtige Organische Componenten emissie 
hebben (VOC). 

 

 Supply chain en transport 
Door te streven naar een compacte supply chain en stappen in het proces te vervangen 

door meer milieuvriendelijke varianten, kan een lagere impact op het milieu bekomen 
worden.  
Door te kiezen voor lokale leveranciers of producten aan te leveren via duurzame 
vormen van transport, kan de milieu-impact veroorzaakt door CO2 beperkt worden. 
 

 Negatieve impact: energie en water 
Bij de aankoop van nieuwe apparaten/installaties dient minimaal een energielabel A 

(indien beschikbaar) of andere energiebesparende mogelijkheden aanwezig te zijn om 
zo bij te dragen aan de energiedoelstellingen.  De voorkeur wordt eveneens gegeven 
aan apparaten/installaties met een laag waterverbruik.  Daarnaast dient dit eveneens 
een zo laag mogelijk lekrisico van het koelmiddel te hebben.  
 

 Impact op de gebruikers 

Daarnaast neemt de leverancier de nodige voorzorgen om bij verbouwing, renovatie of 
opfriswerken, de gebruikers en bezoekers te vrijwaren van stof, chemische producten of 
andere vormen van overlast.  

 

 Afval 
Bij de aankoop van materialen wordt rekening gehouden met de visie Reduce-Reuse-
Recycle.  
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