DUURZAAM AANKOOPBELEID
SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL
De strijd tegen de klimaatverandering staat bovenaan de agenda. Als energiebedrijf zijn wij uitstekend
gepositioneerd om bij te dragen tot mogelijke oplossingen. We hebben een duidelijk doel voor ogen: we willen
de geprefereerde energiepartner van onze klanten worden door hen te helpen hun CO² afdruk te verlagen met
het aanbieden van energie-efficiënte oplossingen en hernieuwbare energie:




Luminus is een belangrijke speler in hernieuwbare energie en flexibiliteit
We bieden klanten eenvoudige en mobiele toegang tot energieoplossingen op maat
Luminus helpt klanten hun energieverbruik te verminderen, via haar netwerk van professionals,

Deze ambitie komt tot uiting in de manier waarop Luminus haar activiteiten uitoefent, met inbegrip van de
aankoopactiviteiten. Dit beleid is een aanvulling op het bestaande aankoopbeleid van Luminus en heeft tot doel
de ambities en principes van onze onderneming op het vlak van duurzaam inkopen te definiëren. Deze principes
zullen worden toegepast in al onze aankoopactiviteiten.
ONZE AANPAK VOOR DUURZAAM AANKOPEN
Ongeacht de totale waarde van de overeenkomst wordt bij elke aankoopprocedure rekening gehouden met de
volgende principes, vanaf het definiëren van de specificaties tot en met de leveranciersselectie en het contract
management:
o
o
o
o
o
o

Milieuvriendelijke en/of recycleerbare producten aankopen wanneer mogelijk
Rekening houden met milieu impact bij de leveranciersselectie
Alleen samenwerken met leveranciers die hun mensen en onderaannemers goed behandelen
Giftige of gevaarlijke producten vermijden
Overmatig verpakte producten vermijden
Criteria bepalen voor duurzame bevoorrading van grondstoffen



De aankoopafdeling zal regelmatig haar duurzaam aankoopbeleid en kennis delen met alle
belanghebbenden.



Voor dossiers boven de 100.000 euro begint elk aankoopproject met een project charter dat in
samenspraak met business gemaakt en gevalideerd wordt. Deze charter is de eerste verplichte stap van
elk aankoopproces en zal de toepasselijke duurzaamheidsvoorwaarden en -criteria bevatten. Om dit
proces te vergemakkelijken, zal de aankoopafdeling een lijst van criteria en voorwaarden opstellen en
bijwerken die kunnen gelden voor één of meer aankoopcategorieën.

ONZE AMBITIES VOOR DUURZAAM INKOPEN
Het is voor Luminus uiterst belangrijk om samen met haar leveranciers manieren te bedenken en te ontwikkelen
om zo duurzaam mogelijk aan haar inkoopbehoeften te voldoen. Niet alleen moeten alle marktconsultaties die
principes volgen; de selectie van onze leveranciers zal altijd elementen bevatten die onze duurzame
inkoopprincipes waarderen.
De leveranciersselectie zal dus niet alleen gebaseerd zijn op de criteria omtrent kosten en kwaliteit, maar ook
op criteria met betrekking tot MVO en duurzaamheid. De volgende lijst bevat de vier aspecten die Luminus
heeft weerhouden als belangrijke elementen voor hun duurzaam aankoopbeleid:
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1.

Vermindering uitstoot van broeikasgassen:
Samen met onze leveranciers streven wij ernaar om de uitstoot van broeikasgassen zo laag mogelijk te
houden in onze supply chain.

2.

Gezondheid, veiligheid en milieu (HSE):
We verwachten van onze leveranciers dat zij ons helpen de hoogste normen te behouden op het vlak
van gezondheid, veiligheid en milieu en te streven naar nul schade.

3.

Respect voor mensenrechten:
Onze leveranciers zullen ons helpen om onze maatschappelijke waarde te verhogen door onze ethische
normen te handhaven voor thema’s zoals diversiteit en inclusie, lonen, moderne slavernij ...

4.

Milieubescherming:
Onze leveranciers zullen ons helpen het milieu te beschermen. Zij zullen ons onder meer helpen onze
ambitie te verwezenlijken om afval te verminderen door plastic voor eenmalig gebruik en plastic
verpakking te elimineren waar mogelijk en waar er duurzame alternatieven bestaan voor plastic.

Om die duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, streven we ernaar om leveranciers te selecteren en te werken
met leveranciers die de waarden van Luminus delen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO).
UITSLUITING VAN LEVERANCIERS DIE NIET AAN ONZE MINIMALE DUURZAAMHEIDSEISEN VOLDOEN
Als onderdeel van EDF Group sluiten wij ons aan bij het standpunt van de groep om niet samen te werken met
leveranciers die het niet eens zijn met of niet handelen naar de volgende principes:






Respect voor de mensenrechten is voor EDF Group een voorwaarde voor al haar activiteiten. Ze
tolereert geen enkele schending van die rechten, ongeacht of het gaat om een schending in haar
activiteiten of door haar leveranciers, onderaannemers of partners.
EDF Group en haar werknemers verbinden zich ertoe de toepasselijke wetten en regels na te leven in
alle omstandigheden en in alle landen waar de groep actief is. We verwachten van onze leveranciers
dat zij akkoord gaan met die principes en dat zij de strijd tegen alle vormen van corruptie aanmoedigen.
Herhaalde overtredingen van de wettelijke bepalingen, de regels inzake de gezondheid en veiligheid
van de werknemers, de principes die klantenrelaties regelen en de geldende milieuregelgeving, die niet
wordt rechtgezet na de kennisgeving, kan leiden tot de beëindiging van de relaties met de leverancier
of onderaannemer, in overeenstemming met de relevante contractuele verplichtingen en bepalingen
van de overeenkomst.

De bovenstaande principes zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden en maken dus integraal deel uit van
alle overeenkomsten met een leverancier of onderaannemer.
GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
Luminus vraagt haar leveranciers om onze MVO-principes te onderschrijven/bevestigen door onze Gedragscode
voor leveranciers (GVL) te ondertekenen, waarin we onze principes voor duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen hebben vastgelegd. Vanaf de publicatiedatum moet de inhoud van de Gedragscode
voor leveranciers van Luminus aanvaard worden door alle leveranciers, alvorens een nieuwe overeenkomst te
sluiten met Luminus.
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MVO-CRITERIA BIJ DE SELECTIE VAN LEVERANCIERS
De MVO-criteria die als basis dienen voor de selectie van de leverancier en de MVO-criteria in de overeenkomst
zijn afhankelijk van de eigenschappen van Luminus’ Request For Proposal (RFP). In het geval dat een leverancier
niet kan voldoen aan de gevraagde MVO-specificaties, heeft Luminus het recht om die leverancier uit te sluiten
van de RFP-procedure.
HULPMIDDELEN
De aankoopafdeling beschikt over de volgende hulpmiddelen waarmee men kan beslissen welke MVO-criteria
relevant zijn voor het aankoopproject in kwestie:
1.

Risicoanalyse van het MVO-portfolio
Luminus zal jaarlijks een risicoanalyse uitvoeren van het MVO-portfolio met betrekking tot
verschillende aankoopcategorieën. Als de score van een categorie een risiconiveau aangeeft,
beoordelen we de bestaande leveranciers van de categorieën in kwestie. De beoordelingen zullen
worden uitgevoerd door een externe derde partij met relevante ervaring in de sector (vb. Afnor,
Ecovadis ...).
In functie van het resultaat van die beoordelingen zullen we met de betrokken leveranciers een
actieplan bespreken. Die leveranciers zullen de nodige maatregelen moeten treffen om het
overeengekomen MVO-prestatieniveau te bereiken binnen de overeengekomen termijn. In het geval
dat de leverancier er niet in slaagt om het overeengekomen prestatieniveau te behalen, heeft Luminus
het recht om de Overeenkomst te beëindigen. Het is de taak van de aankoopafdeling om de naleving
op te volgen.
De selectiecriteria voor nieuwe leveranciers moeten in ieder geval de nodige elementen en
voorwaarden bevatten om de risico’s die voortkwamen uit de risicoanalyse van het MVO-portfolio te
beperken.

2.

Checklist voor duurzaam inkopen
De Checklist voor duurzaam inkopen geeft aan welke MVO-onderwerpen aan bod moeten komen
tijdens de RFP-procedure en bijgevolg moeten worden opgenomen in de overeenkomst met de
geselecteerde leverancier. In de Overeenkomst met de geselecteerde leverancier zullen we de MVOonderwerpen omzetten in gemeenschappelijke doelstellingen die tijdens leveranciers- en
beoordelingsbijeenkomsten zullen worden opgevolgd.
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