CONFORMITEITSCERTIFICAAT LEVERANCIER |1

BIJLAGE II
NALEVINGSVEREISTEN EN ANDERE NORMEN VAN RHEINMETALL AG
Onze belanghebbenden beoordelen ons op hoe Rheinmetall zaken doet. Daarom is onze reputatie
cruciaal voor de continuïteit en winstgevendheid van onze Groep. Geen enkele schending van de wet
is gerechtvaardigd door een beroep te doen op vermeende zakelijke behoeften. Daarom vereist de
Rheinmetall Group onberispelijk zakelijk gedrag van zijn leveranciers en hun werknemers,
onderopdrachtnemers, tussenpersonen en consultants in de vorm van naleving van alle toepasselijke
wetten, voorschriften en industrienormen. Corruptie of pogingen tot corruptie van welke aard dan ook
en andere onwettige praktijken zoals fraude, afpersing, verduistering, diefstal, malversatie,
belastingontduiking of witwassen worden niet getolereerd in de zakelijke relatie.
Onze leveranciers zorgen voor de volgende maatregelen:
1.

Beheer van naleving
Vaststelling van processen om naleving te controleren en voortdurend alle toepasselijke wetten,
sancties, voorschriften en industrienormen te beoordelen.

2.

3.

4.

Geschenken en voordelen
2.1

Er worden geen geschenken of voordelen geaccepteerd, gevraagd of aangeboden die een
belangenconflict kunnen veroorzaken. Deze omvatten in het bijzonder illegale donaties,
steekpenningen, smeergeld of andere onwettige betalingen (bijv. om routinematige
administratieve zaken te versnellen) aan overheidsfunctionarissen of andere personen in
zakelijke relaties.

2.2

Inleidende en implementatieprocedures om deze vereisten af te dwingen en te
controleren.

Omgaan met autoriteiten
3.1

Naleving van wettelijke vereisten bij het omgaan met overheden, autoriteiten en
openbare instellingen.

3.2

Naleving van de relevante wettelijke vereisten bij deelname aan openbare
aanbestedingen en de regels van eerlijke en vrije concurrentie.

Gebruik van tussenpersonen en consultants
4.1

Er mag alleen gebruik worden gemaakt van tussenpersonen en consultants in
overeenstemming met het respectievelijke nationale recht.

4.2

De betaalde vergoeding wordt alleen toegekend voor daadwerkelijk verleende
bemiddelings- en adviesdiensten en is evenredig aan de verleende dienst.
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5.

6.

Antitrust
5.1

Naleving van de bepalingen
mededingingswetten.

van

de

huidige

toepasselijke

antitrust-

en

5.2

Er mogen geen heimelijke antitrustovereenkomsten worden gesloten (bijv. om prijzen
vast te stellen of markten te delen) met concurrenten, leveranciers, klanten of andere
derden.

5.3

Een potentieel dominante marktpositie mag niet op onwettige wijze worden
geëxploiteerd.

5.4

Van alle handelingen die louter heimelijk gedrag suggereren, wordt afgezien.

Regelgeving inzake buitenlandse handel
Naleving van alle momenteel toepasselijke wetten, voor de import en export van goederen,
diensten en informatie, en het verstrekken van financiering, inclusief sancties, embargo's,
voorschriften, overheidsbevelen en -beleid.

7.

Voorkomen van witwassen
De invoering van illegaal verworven middelen in de economische cyclus wordt tegengegaan met
geschikte en passende maatregelen.

8.

Fiscale eerlijkheid
Belastingen en rechten die in het land van vestiging of in derde landen uit de opdracht
voortvloeien, worden overeenkomstig de voorschriften betaald en dit wordt
dienovereenkomstig gedocumenteerd.

9.

Normen voor de automobielindustrie
Leveranciers die Rheinmetall Automotive-divisies leveren, moeten zich houden aan de Richtlijnen van de European Automotive Working Group on Supply Chain Sustainability1 en de AIAG
(Automotive Industry Action Group).2

10.

Plagiaat
Introductie en implementatie van passende processen die het risico op het gebruik van
nagemaakte materialen verminderen, of plagiaat minimaliseren. Deze zijn bedoeld om ervoor
te zorgen dat namaakonderdelen en -materialen worden gedetecteerd en uitgesloten van het
geleverde product.

1

Zie https://www.csreurope.org/.

2

Zie https://www.aiag.org/.
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11.

Belangenverstrengeling
11.1 Beslissingen worden uitsluitend genomen op basis van feitelijke, bedrijfsgerelateerde
criteria die niet worden beïnvloed door persoonlijke of financiële belangen of persoonlijke
relaties.
11.2 Intern en tegenover Rheinmetall moeten alle belangenconflicten die zakelijke relaties
kunnen beïnvloeden, worden vermeden en/of openbaar gemaakt. Zelfs de schijn van
dergelijke belangenconflicten moet worden vermeden.

12.

Intellectueel eigendom / Vertrouwelijkheid / Privacy / Productbeveiliging
12.1 Bedrijfs- en handelsgeheimen, knowhow en octrooien van Rheinmetall en derden worden
gerespecteerd.
12.2 Verstrekte gegevens/informatie mogen alleen worden gebruikt binnen het kader van de
zakelijke relatie voor het overeengekomen doel en voor de uitvoering van de diensten
voor Rheinmetall, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven voor andere
doeleinden. Vertrouwelijke informatie en inhoud wordt beschermd tegen intern en
extern misbruik en mag niet zonder toestemming worden gepubliceerd, bekendgemaakt
aan derden of anderszins beschikbaar worden gesteld.
12.3 Naleving van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het
waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens door middel van correct
geïmplementeerde processen.
12.4 Naleving van alle toepasselijke wetten en normen om productveiligheid te garanderen

13.

Conflictmineralen en grondstoffen uit gebieden met een hoog risico
13.1 De Leverancier zorgt voor naleving van de Conflictmineralenverordening in
overeenstemming met Bijlage II van de OESO-richtlijnen met betrekking tot de levering
van tin, tantaal, wolfraam en goud en de bijbehorende ertsen3 evenals alle andere
toepasselijke wettelijke voorschriften inzake conflictmaterialen. Naleving van de normen
van Rheinmetall is ook van toepassing in de toeleveringsketen van conflictmineralen,
vooral met betrekking tot het vermijden dat:

3

a)

er wordt bijgedragen aan de financiering van conflicten wordt geleverd;

b)

het bedrijf bij de winning, het vervoer en de handel in mineralen ernstige
schendingen en misbruiken van de mensenrechten aanvaardt, daarvan profiteert,
daaraan deelneemt of meewerkt, zoals wijdverbreid seksueel geweld,
oorlogsmisdaden of andere ernstige schendingen van het internationale
humanitaire recht, misdaden tegen de menselijkheid of genocide;

c)

directe of indirecte steun wordt verleend aan gewapende, niet-statelijke groepen
(met inbegrip van de aankoop van mineralen van, de levering van voorraden aan,

Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van
verplichtingen inzake zorgvuldigheidseisen in de leveringsketen voor importeurs in de Unie van tin, tantaal,
wolfraam en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.
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en het verlenen van logistieke steun of uitrusting aan gewapende, niet-statelijke
groepen);
d)

goederen direct of indirect afkomstig zijn van gewapende, niet-gouvernementele
groepen;

e)

er in verband met mineralen geld wordt witgewassen; en

f)

steekpenningen worden aangeboden in verband met de levering van mineralen,
dat de oorsprong van conflictmineralen wordt verzwegen of dat onjuiste opgaven
worden gedaan over betaalde belastingen, rechten of royalty's en, indien nodig, dat
dergelijke rechten aan regeringen worden overgemaakt.

13.2 In het bijzonder zal de Leverancier zorgen voor de traceerbaarheid van de levering van de
conflictmineralen tin, tantaal, wolfraam en goud door Rheinmetall te informeren over alle
marktdeelnemers binnen de toeleveringsketen. Daarnaast verstrekt de Leverancier aan
Rheinmetall alle andere essentiële informatie over de relevante omstandigheden in de
toeleveringsketen, zoals het land waaruit de mineralen afkomstig zijn, de ingevoerde
hoeveelheid en het tijdstip van winning; de namen en het adres van hun
onderleveranciers, en in het geval van mineralen die afkomstig zijn uit conflictgebieden
en gebieden met een hoog risico; de mijn waaruit de mineralen afkomstig zijn, de plaats
waar de mineralen samen worden gebracht, verhandeld en verwerkt, evenals de
belastingen, betaalde rechten en vergoedingen.
13.3 Directe leveranciers van metalen daarentegen moeten de naam en het adres van de
smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen vermelden, evenals auditverslagen
van derden, verslagen van testrapporten of bewijs van naleving, naargelang het geval.

***

