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Ha[[o Geertrui,

Mijn naam is Serge. lk ben vader van trvee zoons en een cochter en cirecteur van Samsung BeLgië. Bedankt voor je
beiangrijke brief en je bezorgdheic over kinderen en volvrassenen ln de mijnen van Congo,
Net als jijv,,ilsamsung datvolvrassen mensenveilig en gezond kunnen werken. Net als jijzijn ookwijtegen kinderarbeid!
De afgelopen jaren hebben we harc Aewerkt aan een aantaI zaken zoa[s het bewaken van de mensenrechten en het

bestrijden van kinderarbeid

:

Regets voor mensenrechten en tegen kinderarbeid
Wij ats Samsung hebben strikte afspraken opgeste[d voor de veitigheid en gezondheid van onze medewerkers.
Ook hebben we strenge regels tegen kinderarbeid. Daar moet Samsung zrch aan houden, maar ook aI onze leveranciers
moeten dit doen. We leggen ditvast in een contract met hen.

Controle op onze mijnen en die van teveranciers
Regets zijn betangrijk, maar moeten natuur[ijk ook worden nageleefd. Met toeleveranciers maken we afspraken voor op
de werkvloer: voorveiIigheid, voorgezondheid en tegen kinderarbeid en we controleren ook regelmatig of deze worden
nag eleefd.

Ook controleertSamsung waarde grondstoffen preciesvandaan komen en doet Samsung inspecties bijelgen mijnen en
die van Leveranciers. Verderworden er nog checks uitgevoerd door een onaf hankelijke parti;.

5amenwerKen
Er is de laatste jaren

alveetverbeterd, maarwe zijn nog niet klaar. Samsung kan dit niet a[[een. Om a[[e misbruik uit

te sluiten, dienen de teiders van landen als België en Congo, organisaties als Amnesty en bedrijven samen te werken.
Samsung neemt alactief deetaan zo'n samenwerking. Aan andere initiatieven doen we ook graag mee.
lk hoop dat je nu atiets beterbegrijptdatwe je bezorgdheid delen en datwe ons uiterste bestdoen om de mensenrechten
te (taten) respecteren en kinderarbeid voorgoed te doen verdwijnen, zodat a[[e kinderen, net a[s jij, naarschootkunnen
gaan en een diploma halen.

Hartetijke groeten,

Serge Vandriessche
Cou ntry Director Betgiu m
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