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BIJLAGE I
VEREISTEN EN VERBODSBEPALINGEN IN DE TOELEVERINGSKETEN MET BETREKKING TOT
MENSENRECHTEN EN HET MILIEU
De onmisbare basis voor de zakelijke relatie tussen de leverancier en Rheinmetall is de bescherming
en naleving van de volgende mensenrechten en beschermde milieubronnen, niet alleen door de
leverancier van Rheinmetall zelf, maar ook in de hele toeleveringsketen. Dit omvat met name de
naleving van de mensenrechten en het beschermen van milieubronnen, evenals de verbodsbepalingen
waarnaar wordt verwezen in sectie 2 van het LkSG (Lieferkettensorgfaltpflichtgesetz [Duitse wet op
verplichtingen tot zorgvuldigheid in de toeleveringsketen]), zoals hieronder vermeld; dit omvat ook de
verdragen die door verwijzing worden vermeld in sectie 2 van het LkSG en zijn bijlagen nr. 1 – 11
alsmede de daarin genoemde te beschermen bronnen:
1.

Het verbod op tewerkstelling van een kind onder de leeftijd waarop volgens de wetgeving van
de plaats van tewerkstelling de leerplicht eindigt, mits de leeftijd van tewerkstelling niet lager is
dan 15 jaar; dit geldt niet indien de wetgeving van de plaats van tewerkstelling hiervan afwijkt
overeenkomstig artikel 2, lid 4, en de artikelen 4 tot en met 8 van Verdrag nr. 138 van de
Internationale Arbeidsorganisatie van 26 juni 1973 inzake de minimumleeftijd voor toelating tot
het arbeidsproces (Bundesgesetzblatt 1976 II blz. 201, 202).

2.

Het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid voor kinderen jonger dan 18 jaar;
overeenkomstig artikel 3 van Verdrag nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie van 17
juni 1999 betreffende het verbod op en de onmiddellijke maatregelen ter afschaffing van de
ergste vormen van kinderarbeid (Bundesgesetzblatt 2001 II blz. 1290, 1291):

3.

2.1

Alle vormen van slavernij of met slavernij vergelijkbare praktijken, zoals de verkoop van
kinderen en kinderhandel, schuldarbeid en schuldslavernij, alsmede gedwongen of
verplichte arbeid, met inbegrip van de gedwongen of verplichte rekrutering van kinderen
voor inzet in gewapende conflicten;

2.2

Het verleiden, verkrijgen of aanbieden van een kind voor prostitutie, voor de productie
van pornografie of voor pornografische voorstellingen;

2.3

Het aanzetten tot, instrueren of aanbieden van een kind om zich bezig te houden met
ongeoorloofde activiteiten, met name het verkrijgen van en handelen in drugs;

2.4

Werk dat, naar zijn aard of vanwege de omstandigheden waaronder het wordt
uitgevoerd, waarschijnlijk schadelijk is voor de gezondheid, veiligheid of moraal van
kinderen.

Het verbod op de tewerkstelling van personen in dwangarbeid; dit omvat elke arbeid of dienst
die onder dreiging met straf van een persoon wordt verlangd en waarvoor deze zich niet vrijwillig
heeft aangeboden, bijvoorbeeld als gevolg van schuldarbeid of mensenhandel; uitgesloten van
dwangarbeid zijn arbeid of diensten die voldoen aan artikel 2, lid 2, van Verdrag nr. 29 van de
Internationale Arbeidsorganisatie van 28 juni 1930 betreffende gedwongen of verplichte arbeid
(Bundesgesetzblatt 1956 II blz. 640, 641), of met artikel 8, lid 3, nr. 2 en 3, van het Internationaal
Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (Bundesgesetzblatt
1973 II blz. 1533, 1534).
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4.

Het verbod op alle vormen van slavernij, slavenpraktijken, onderworpenheid of andere vormen
van dominantie of onderdrukking op de werkplek, zoals door extreme economische of seksuele
uitbuiting en vernedering.

5.

Het verbod om de verplichtingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk die krachtens het
recht van de plaats van tewerkstelling van toepassing zijn te veronachtzamen, indien dit leidt
tot het risico van arbeidsongevallen of gezondheidsrisico's op het werk, met name door:

6.

5.1

Duidelijk onvoldoende veiligheidsnormen bij de inrichting en het onderhoud van de
werkplek en de arbeidsmiddelen;

5.2

Gebrek aan passende beschermende maatregelen om blootstelling aan chemische,
fysische of biologische stoffen te voorkomen;

5.3

Ontbreken van maatregelen om overmatige fysieke en mentale vermoeidheid te
voorkomen, met name door een ongepaste werkorganisatie met betrekking tot
werktijden en rustpauzes; of

5.4

Onvoldoende training en instructies verstrekt aan werknemers.

Het verbod op veronachtzaming van de vrijheid van vereniging, waarbij
6.1

Het werknemers vrijstaat om vakbonden te vormen of zich bij vakbonden aan te sluiten;

6.2

De oprichting van, toetreding tot en lidmaatschap van een vakbond niet mogen worden
gebruikt als grond voor oneerlijke discriminatie of vergelding;

6.3

Het vakbonden vrijstaat om te werken in overeenstemming met de wet van de plaats van
tewerkstelling; dit omvat het recht op staking en het recht op collectieve
onderhandelingen en overeenkomsten.

7.

Het verbod op ongelijke behandeling bij arbeid, bijvoorbeeld op basis van nationale en etnische
afkomst, sociale afkomst, gezondheidstoestand, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd,
geslacht, politieke overtuiging, religie of levensovertuiging, tenzij gerechtvaardigd door de
vereisten van arbeid; ongelijke behandeling omvat met name de betaling van ongelijke beloning
voor gelijkwaardig werk.

8.

Het verbod op het niet verstrekken van een passend loon; het passende loon is ten minste het
minimumloon dat door de toepasselijke wetgeving is vastgesteld en wordt anderzijds gemeten
volgens de voorschriften van de plaats van tewerkstelling.

9.

Het verbod op het veroorzaken van schadelijke bodemverandering, waterverontreiniging,
luchtverontreiniging, schadelijke geluidsemissies of overmatig waterverbruik, die/dat
9.1

aanzienlijk interfereert met de natuurlijke fundamenten voor de bescherming en
productie van voedsel;

9.2

iemand toegang ontzegt tot goed drinkwater;

9.3

de toegang van een persoon tot sanitaire voorzieningen compliceert of vernietigt; of

9.4

de gezondheid van een persoon schaadt.
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10.

Het verbod op onwettige uitzetting en het verbod op onwettige ontneming van grond, bossen
en wateren bij de verwerving, ontwikkeling of ander gebruik van grond, bossen en wateren,
waarvan het gebruik het levensonderhoud van een persoon waarborgt.

11.

Het verbod op het inschakelen of inzetten van particuliere of openbare veiligheidstroepen voor
de bescherming van een bedrijfsproject, indien, als gevolg van een gebrek aan instructie of
controle aande kant van het bedrijf, bij het gebruik van de veiligheidstroepen:
11.1 het verbod op foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling wordt
geschonden;
11.2 Er sprake van levensgevaar of lichamelijk letsel is; of
11.3 De vrijheid van organisatie en vrijheid van vereniging worden aangetast.

12.

Het verbod op een handeling of nalatigheid in strijd met de plicht die verder gaat dan de punten
1 tot en met 11 en die rechtstreeks een beschermde rechtspositie op een bijzonder ernstige
manier zou kunnen schaden en waarvan de onwettigheid duidelijk is bij een redelijke
beoordeling van alle omstandigheden in kwestie.

13.

Het verbod op de vervaardiging van kwikhoudende producten overeenkomstig artikel 4, lid 1,
en Bijlage A, deel I, van het Verdrag van Minamata van 10 oktober 2013 inzake kwik
(Bundesgesetzblatt 2017 II, blz. 610, 611) (Verdrag van Minamata).

14.

Het verbod op het gebruik van kwik en kwikverbindingen in productieprocessen in de zin van
artikel 5, lid 2, en Bijlage B, deel I, van het Verdrag van Minamata vanaf de uitfaseringsdatum
die voor de respectieve producten en processen in het Verdrag is gespecificeerd.

15.

Het verbod op de behandeling van kwikafval in strijd met de bepalingen van artikel 11, lid 3, van
het Verdrag van Minamata.

16.

Het verbod op de productie en het gebruik van chemische stoffen overeenkomstig artikel 3, lid
1, onder a, en Bijlage A bij het Verdrag van Stockholm van 23 mei 2001 inzake persistente
organische verontreinigende stoffen (Bundesgesetzblatt 2002 II, blz. 803, 804) (POP-verdrag),
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 mei 2005 (Bundesgesetzblatt 2009 II blz. 1060, 1061), zoals
gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni
2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 169 van 26/5/2019, blz.
45-77), meest recentelijk goedgekeurd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/277 van de
Commissie van 16 december 2020 (PB L 62 van 23/2/2021, blz. 1-3).

17.

Het verbod op de niet-milieuvriendelijke behandeling, inzameling, opslag en verwijdering van
afvalstoffen overeenkomstig de in het toepasselijke rechtsstelsel geldende voorschriften,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, lid 1, onder d), punten i en ii van het POP-verdrag.

18.

Het verbod op de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen in de zin van artikel 1, lid 1 en andere
afvalstoffen in de zin van artikel 1, lid 2 van het Verdrag van Bazel tot beheersing van de
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan van
22 maart 1989 (Bundesgesetzblatt 1994 II blz. 2703, 2704) (Verdrag van Bazel), laatstelijk
gewijzigd bij de derde verordening tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag van Bazel van 22
maart 1989 van 6 mei 2014 (Bundesgesetzblatt II, blz. 306, 307), en in de zin van Verordening
(EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de
overbrenging van afvalstoffen (PB L 190 van 12/7/2006, blz. 1-98) (Verordening (EG) nr.
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1013/2006), laatst goedgekeurd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2174 van de
Commissie van 19 oktober 2020 (PB L 433 van 22/12/2020, blz. 11-19);
18.1 aan een overeenkomstsluitende partij die de invoer van dergelijke gevaarlijke en andere
afvalstoffen heeft verboden (artikel 4, lid 1, onder b, van het Verdrag van Bazel);
18.2 naar een land van invoer in de zin van artikel 2, nummer 11, van het Verdrag van Bazel,
dat geen schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de invoer in kwestie, indien dat
land van invoer de invoer van deze gevaarlijke afvalstoffen niet heeft verboden (artikel 4,
lid 1, onder c, van het Verdrag van Bazel);
18.3 aan een land dat geen partij is bij het Verdrag van Bazel (artikel 4, lid 5, van het Verdrag
van Bazel);
18.4 naar een land van invoer als dergelijk gevaarlijk afval of ander afval in deze staat of elders
niet op milieuvriendelijke wijze wordt behandeld (artikel 4, lid 8, zin 1 van het Verdrag van
Bazel).
19.

Het verbod op de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen uit landen die zijn opgenomen in bijlage
VII van het Verdrag van Bazel naar landen die niet zijn opgenomen in Bijlage VII (artikel 4A van
het Verdrag van Bazel, artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1013/2006).
19.1 Het verbod op de invoer van gevaarlijk afval en ander afval van een land dat geen partij is
van het Verdrag van Bazel (artikel 4, lid 5, van het Verdrag van Bazel).

20.

Andere mensenrechtennormen
20.1 Waarborgen van processen voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk.
20.2 Geen ontketening, tolerantie of ondersteuning van repressie tegen
mensenrechtenactivisten zoals beschreven in de EU-richtlijnen inzake de bescherming
van mensenrechtenactivisten.
20.3 Bescherming van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren zoals beschreven in de
VN-verklaring inzake de rechten van inheemse volkeren, de basisbeginselen en richtlijnen
van het OHCHR [Bureau van de Hoge Commissaris voor mensenrechten] inzake op
ontwikkeling gebaseerde uitzettingen en verplaatsingen, en het IAO-verdrag nr. 169
inzake inheemse en stamvolken in onafhankelijke landen.
20.4 Naleving van internationaal erkende mensenrechten, zoals die welke zijn uiteengezet in
de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, het Internationaal
Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten en het
Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake economische, sociale en culturele
rechten, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de OESO-richtlijnen
voor verantwoord zakelijk gedrag, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven
en mensenrechten en het nationale actieplan “Uitvoering van de leidende beginselen van
de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten”.
20.5 Naleving van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.

21.

Andere mensenrechtennormen
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21.1 Naleving van toepasselijke nationale milieuwetten, -voorschriften en -normen. Er moeten
inspanningen worden geleverd om een milieubeheersysteem in te voeren en te
implementeren dat voldoet aan de vereisten van ISO 14001, EMAS-verordening (EG) nr.
1221/2009 of een vergelijkbare nationale norm en dat een audit- of certificeringssysteem
biedt.
21.2 Zorgen voor de best mogelijke milieubescherming in de productie en het voortdurend
verminderen van de milieueffecten.
21.3 Bescherming van het klimaat in de zin van het Klimaatakkoord van Parijs en het mogelijk
maken van rapportage overeenkomstig de EU-rapportagenorm ESRS E-1 vanaf 2024.
21.4 Bescherming van de biodiversiteit en ontbossingsvrije toeleveringsketens in
overeenstemming met de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030, het EU-voorstel
voor verordeningen betreffende de ontbossingsvrije toeleveringsketen, de OESO-FAOrichtlijnen voor verantwoorde toeleveringsketens van de landbouw en om rapportage
mogelijk te maken volgens EU-rapportagenorm ESRS E-4 vanaf 2024.
21.5 Bescherming van water en waterkwaliteit (bv. waterstressgebieden) in overeenstemming
met de initiatieven van het WNF, het CDP, de CEO-steunbetuigingen voor Waterbeheer
en Aqueduct en om rapportage mogelijk te maken volgens de EU-rapportagenorm ESRS
E-3.
21.6 Het gebruik van energiebeheersystemen en het waarborgen van energie-efficiëntie om
rapportage in het kader van de EU-rapportagestatus ESRS E-1 vanaf 2024 mogelijk te
maken.
21.7 Naleving van de relevante milieunormen van hun marktsegment voor alle producten die
in de hele toeleveringsketen worden geproduceerd, inclusief alle gebruikte materialen.
Dit heeft met name betrekking op de vermindering van het energie- en waterverbruik, de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het toegenomen gebruik van
hernieuwbare energie en de bevordering van een passend afvoerbeheer.
21.8 Naleving van de bepalingen van de REACH-verordening en de RoHS-richtlijn. Dit omvat
chemicaliën, gevaarlijke stoffen en andere materialen die een risico vormen wanneer zij
in het milieu terechtkomen, en het beheer van het vervoer, de opslag, het gebruik of
hergebruik en de verwijdering ervan op zodanige wijze dat risico's voor het milieu en
werknemers worden vermeden.
21.9 Exclusieve levering van componenten en producten die voldoen aan de contractueel
vastgestelde criteria voor actieve en passieve veiligheid en dus veilig kunnen worden
gebruikt volgens het beoogde doel.

***

