GEDRAGSCODE VOOR
LEVERANCIERS
Oktober 2022 | Versie 2.0

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS|2

ALGEMEEN DEEL
De beursgenoteerde onderneming Rheinmetall AG, met het hoofdkantoor in Düsseldorf, staat als
geïntegreerde technologiegroep voor een sterke, internationaal succesvolle onderneming op de
markt voor milieuvriendelijke mobiliteit en op beveiligingstechnologie.
De Rheinmetall Group bestaat meer dan 130 jaar. Meer dan 25.000 werknemers werken voor de
Rheinmetall Group op alle continenten, op 129 locaties en in 33 landen. Respect voor de geldende
wetten en regels, alsook voor sociale en milieuwaarden, staan centraal in de cultuur en het bestuur
van de onderneming. We verwachten dezelfde toewijding van onze leveranciers, ook in hun eigen
toeleveringsketens.
In de Gedragscode voor Leveranciers worden de eisen voor onze leveranciers vastgelegd met
betrekking tot de relevante sociale en milieuaspecten zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden,
milieubescherming en integriteit in zakelijk gedrag. De instemming van de leverancier met deze
Gedragscode voor Leveranciers en de afstemming ervan met de principes van het Global Compact
van de Verenigde Naties dienen als een bindende basis voor samenwerking.
Door deze Gedragscode voor Leveranciers op te nemen in de contractuele relatie, vullen de volgende
voorschriften de contractuele afspraken aan voor de levering van goederen en diensten (hierna
gezamenlijk aangeduid als “Leveringsovereenkomst”) tussen een directe leverancier (“Leverancier”)
en het respectievelijke kopende Rheinmetall-bedrijf (“Rheinmetall”). De Leveranciers verbinden zich
ertoe te zorgen voor naleving van de vereisten met betrekking tot het milieu, de mensenrechten en
de gezondheid en veiligheid op het werk, evenals andere bindende vereisten als basis voor de
gezamenlijke zakelijke relatie (“Rheinmetall-normen”) en ook te zorgen voor hun naleving in hun
toeleveringsketens bij het leveren van de contractueel verschuldigde dienst.
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I.

OVERZICHT VAN RELEVANTE VEREISTEN EN VERBODEN VOOR DE
LEVERANCIERSRELATIE1

Onze leveranciers zorgen voor de volgende maatregelen:
1.

Mensenrechten

1.1

Verbod op dwangarbeid, slavernij, mensenhandel, schuldarbeid en schuldslavernij, illegale
tewerkstelling en zwartwerken;
1.2 Verbod op kinderarbeid, met inbegrip van kinderprostitutie en pornografie, het gebruik van
kinderen voor ongeoorloofde activiteiten (bijv. drugshandel) of het verrichten van schadelijk
werk;
1.3 Verbod op veronachtzaming van beroeps- en gezondheidsbescherming (inclusief het
waarborgen van passende beheerprocessen);
1.4 Verbod op veronachtzaming van de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve
overeenkomsten;
1.5 Verbod op discriminatie op het werk en in de arbeidsrelatie (bijv. “ongelijk loon”);
1.6 Verbod op het niet verstrekken van een passend loon (inclusief minimumloonvereiste);
1.7 Verbod op het inschakelen of inzetten van particuliere of openbare veiligheidstroepen voor de
bescherming van een zakelijk project, als dit in strijd is met bepaalde verbodsnormen;
1.8 Geen represailles tegen mensenrechtenactivisten;
1.9 Bescherming van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren;
1.10 Naleving van de verordening inzake conflictmineralen in overeenstemming met Bijlage II van de
OESO-richtlijnen;
1.11 Naleving van internationaal erkende mensenrechtennormen op basis van de Verklaringen van
de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen en het Nationaal Actieplan;
1.12 Naleving van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.
2.

Milieubescherming

2.1

Verbod op het veroorzaken van schadelijke bodemverandering, waterverontreiniging,
luchtverontreiniging, schadelijke geluidsemissies of overmatig waterverbruik;
Verbod op onwettige uitzetting en verbod op het wederrechtelijk onttrekken van grond, bossen
en wateren;
Verbod op de productie van kwikhoudende producten, het gebruik van kwik en
kwikverbindingen in productieprocessen en de onwettige behandeling van kwikafval
overeenkomstig het Verdrag van Minamata;
Verbod op de productie en het gebruik van chemische stoffen (“persistente organische
verontreinigende stoffen”) op grond van het Verdrag van Stockholm;
Verbod op de milieuonvriendelijke behandeling, inzameling, opslag en verwijdering van
afvalstoffen overeenkomstig het Verdrag van Stockholm;
Verbod op de uitvoer van gevaarlijk afval en andere afvalstoffen krachtens het Verdrag van Bazel
en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

1 Voor gedetailleerde beschrijvingen van de wettelijke vereisten en de vereisten die specifiek zijn voor Rheinmetall, zie Bijlagen

I en II.
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betreffende het vervoer van afval; verbod op de uitvoer van gevaarlijk afval uit landen die zijn
opgenomen in Bijlage VII bij het Verdrag van Bazel naar landen die niet zijn opgenomen in Bijlage
VII; verbod op de invoer van gevaarlijk afval en andere afvalstoffen van een derde bij het Verdrag
van Bazel;
2.7 Bescherming van klimaat, biodiversiteit, ontbossingsvrije toeleveringsketens en water/waterkwaliteit;
2.8 Naleving van toepasselijke nationale milieuwetten, -voorschriften en -normen;
2.9 Zorgen voor de best mogelijke milieubescherming bij de productie, voortdurende vermindering
van milieueffecten, gebruik van energiebeheersystemen en zorgen voor energie-efficiëntie;
2.10 Naleving van de relevante milieunormen van hun marktsegment voor alle producten die in de
toeleveringsketen worden geproduceerd, inclusief alle gebruikte materialen;
2.11 Naleving van de bepalingen van de REACH-verordening en de RoHS-richtlijn;
2.12 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.
3.

Nalevingsvereisten

3.1

Vaststelling van processen om naleving te controleren en voortdurend alle toepasselijke wetten,
sancties, voorschriften en industrienormen te beoordelen;
3.2 Vaststelling van processen ter bescherming tegen plagiaat van eigen producten;
3.3 Vaststelling van processen voor de bescherming van het intellectuele eigendom van Rheinmetall
(“knowhow en octrooibescherming”);
3.4 Vaststelling van processen om productveiligheid te waarborgen;
3.5 Verbod op corruptie, omkoping, fraude en het bewust aangaan van belangenconflicten in het
kader van de zakelijke relatie met Rheinmetall;
3.6 Verbod op heimelijke overeenkomsten in strijd met mededingings- en antitrustwetgeving;
3.7 Verbod op het witwassen van geld en terrorismefinanciering;
3.8 Zorgen voor de transparantie die nodig is voor de zakelijke relatie met Rheinmetall met
betrekking tot de eigendomsstructuur, registraties, goedkeuringen en vergunningen van de
Leverancier;
3.9 Zorgen voor adequate normen voor gegevensbescherming, informatiebeveiliging en
documentatie;
3.10 Naleving van toepasselijke voorschriften inzake belastingen en invoerrechten (“Fiscale
eerlijkheid”);
3.11 Naleving van toepasselijke buitenlandse handelsvoorschriften;
3.12 Voldoen aan de normen van de automobielindustrie (alleen voor leveranciers van auto's).
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II.

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
De volgende voorschriften vormen een aanvulling op het respectievelijke leveringscontract
tussen de Leverancier en Rheinmetall met het oog op naleving en handhaving van de
Rheinmetall-normen door de Leverancier en in de hele toeleveringsketen.

1.

Verplichting van de Leverancier met betrekking tot zijn contractueel verschuldigde
dienstverlening

1.1

De Leverancier verbindt zich jegens Rheinmetall om bij de uitvoering van zijn activiteiten te
voldoen aan de normen die zijn gespecificeerd in deze Gedragscode voor Leveranciers en de
bijlagen. Hieronder vallen alle activiteiten van de Leverancier in binnen- en buitenland, in het
bijzonder alle processen van het winnen van grondstoffen tot het leveren van de producten of
het verlenen van diensten.

1.2

De Leverancier verbindt zich jegens Rheinmetall om de mensenrechten en beschermde
milieubronnen die in Bijlage I worden vermeld, te beschermen en na te leven. Dergelijke
naleving is niet alleen vereist voor de leveranciers van Rheinmetall zelf, maar ook voor hun
toeleveringsketen.

1.3

De Leverancier verbindt zich verder jegens Rheinmetall om de andere normen van Rheinmetall
vermeld in Bijlage II te beschermen en na te leven.

1.4

Rheinmetall zal regelmatige en gebeurtenis gerelateerde risicoanalyses uitvoeren met
betrekking tot de Leverancier in overeenstemming met de vereisten van de Duitse wet op
verplichtingen
tot
zorgvuldigheid
in
de
toeleveringsketen
(“LkSG”
[Lieferkettensorgfaltpflichtengesetz]). Als dit leidt tot aanvullende verwachtingen voor de
Leverancier, bijv. als gevolg van een situatie met een verhoogd risico, om de
beschermingsdoelen van het LkSG te bereiken, zal Rheinmetall de Leverancier hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen. De Leverancier moet dan binnen een redelijke termijn na
ontvangst van de kennisgeving aan deze aanvullende verwachtingen voldoen en in het algemeen
binnen een jaar aantonen dat hij ze heeft geïmplementeerd. De voorgaande zinnen van deze
paragraaf zijn dienovereenkomstig van toepassing als Rheinmetall de Gedragscode voor
Leveranciers aanpast, voor zover nodig om een voldoende vereiste beschermingsnorm binnen
de toeleveringsketen te garanderen met betrekking tot de normen van Rheinmetall. Een
aanpassing is met name noodzakelijk als dit vereist is om te voldoen aan de specificaties van het
LkSG, of als een relevante aanpassingsvereiste is vastgesteld door Rheinmetall op basis van
nieuwe bevindingen of beoordelingen op grond van de wettelijk vereiste risicoanalyse.

2.

Verplichting van Leverancier ten aanzien van zijn directe en indirecte leveranciers

2.1

De Leverancier verbindt zich ertoe om ten opzichte van Rheinmetall de volgende maatregelen
te nemen met betrekking tot de opname en overdracht van de Rheinmetall-normen aan zijn
toeleveringsketen, in het bijzonder aan zijn eigen leveranciers (inclusief dienstverleners):
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2.2

De Leverancier zal de bepalingen van deze Gedragscode voor Leveranciers in de
toeleveringsketen toepassen en doorgeven aan zijn respectieve contractuele partners. Dit
betekent dat:
a)

De Leverancier de zakelijke relaties met zijn leveranciers baseert op de normen van
Rheinmetall en in het bijzonder hen verplicht om deze normen na te leven;

b)

De Leverancier er ook naar streeft om de naleving van de normen van Rheinmetall zoveel
mogelijk te waarborgen, bijvoorbeeld door overdrachtsclausules met zijn leveranciers
overeen te komen, zelfs met betrekking tot indirecte leveranciers;

c)

De Leverancier risico's identificeert in overeenstemming met de normen van Rheinmetall
binnen de toeleveringsketen door middel van regelmatige en ad-hoc risicoanalyses (in het
geval van een gewijzigde risicosituatie, bijvoorbeeld in het geval van een gewijzigde
politieke situatie met betrekking tot zijn leveranciers) en passende maatregelen neemt
om dergelijke risico's of mogelijke schendingen van de normen van Rheinmetall te
voorkomen of te elimineren. Dit betekent in het bijzonder ook dat in het geval van
vermeende schendingen en om de toeleveringsketens met verhoogde risico's te
beschermen, de Leverancier Rheinmetall onmiddellijk zal informeren over de
geïdentificeerde schendingen en risico's, evenals de genomen maatregelen, en samen
met Rheinmetall maatregelen zal definiëren om de risico's van mogelijke schendingen van
beschermde middelen in de toeleveringsketen onmiddellijk en permanent te elimineren;
en dat:

d)

De Leverancier waar en voor zover van toepassing, met zijn leveranciers audit- en
informatierechten zal overeenkomen die de Leverancier in staat stellen om de naleving
van de bovenstaande verplichting door de directe leveranciers adequaat en effectief te
controleren.

3.

Verplichtingen inzake leveranciersinformatie

3.1

De Leverancier zal Rheinmetall schriftelijk per geval en/of op verzoek van Rheinmetall, en anders
om de twee jaar zonder dat daarom wordt gevraagd, op grond van deze Gedragscode
informeren over de uitvoering van zijn verplichtingen voor Leveranciers in de voorgaande
rapportageperiode.

3.2

Onmiddellijk nadat hij er kennis van heeft genomen, moet de Leverancier Rheinmetall
schriftelijk op de hoogte stellen van belangrijke incidenten, in het bijzonder schendingen,
gegronde vermoedens en moeilijkheden bij de naleving van deze Gedragscode voor
Leveranciers en bij de toepassing van de normen van Rheinmetall in de toeleveringsketen. Dit
kan rechtstreeks met de verantwoordelijke koper of openlijk/anoniem via de ingestelde kanalen
voor klachten en klokkenluiders (zie ook Artikel 6.2). De legitieme belangen van de Leverancier
alsmede de naleving van de rechten van werknemers, in het bijzonder gegevensbescherming en
de bescherming van handelsgeheimen, moeten in de kennisgeving worden gehandhaafd. Dit
geldt ook voor overtredingen door derden die door de Leverancier worden ingezet (bijv.
leveranciers of onderopdrachtnemers).

Oktober 2022 | Versie 2.0

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS|7

3.3

Op verzoek zal de Leverancier Rheinmetall onmiddellijk schriftelijk alle noodzakelijke informatie
verstrekken die Rheinmetall redelijkerwijs of gerechtvaardigd vereist om naleving van de
normen van Rheinmetall in de hele toeleveringsketen te verifiëren en om naleving van de
daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Leverancier te verifiëren. In dit verband zal
Rheinmetall terdege rekening houden met de legitieme zakelijke belangen van de Leverancier
en met aspecten van gegevensbescherming.

4.

Audits bij de Leverancier

4.1

Indien en voor zover van toepassing, kan Rheinmetall de Leverancier regelmatig controleren op
naleving van de verplichtingen onder deze Gedragscode voor Leveranciers, ten minste eenmaal
per jaar en, indien nodig, meer dan eenmaal per jaar.

4.2

De audit moet worden uitgevoerd tijdens de gebruikelijke kantooruren van de Leverancier en
hoeft, met het oog op effectieve controle, niet vooraf te worden aangekondigd door
Rheinmetall.

4.3

De Leverancier verleent Rheinmetall toegang tot alle documenten, bedrijfsterreinen en
gebouwen die relevant zijn voor de audit en werkt tijdens de audit zo goed mogelijk samen met
Rheinmetall. Tijdens de audit zal Rheinmetall terdege rekening houden met de legitieme
zakelijke belangen van de Leverancier en met aspecten van gegevensbescherming. Daarnaast is
Rheinmetall verplicht om in het kader van de wettelijke bepalingen geheimhouding te
betrachten inzake het onderwerp en de resultaten van de controle ten aanzien van derden.

4.4

Rheinmetall heeft het recht om de audit te laten uitvoeren door een extern bedrijf en moet de
legitieme zakelijke belangen van de Leverancier en aspecten van gegevensbescherming
waarborgen, bijvoorbeeld door het aangaan van passende vertrouwelijkheidsovereenkomsten
met het externe bedrijf.

5.

Algemene medewerkingsplicht van de Leverancier

5.1

De Leverancier verbindt zich ertoe met Rheinmetall samen te werken om schendingen van de
Rheinmetall-normen te verhelpen en ervoor te zorgen dat hij zijn verplichting tot naleving van
de Rheinmetall-normen op zijn eigen bedrijfsgebied nakomt en met de nodige zorgvuldigheid
de naleving van de Rheinmetall-normen in zijn toeleveringsketen zoveel mogelijk waarborgt.

5.2

Op verzoek van Rheinmetall is de Leverancier verplicht om jaarlijks, of bij specifieke
gelegenheden met een geschikt aantal en een passende groep werknemers deel te nemen aan
door Rheinmetall of door externe derden verstrekte trainingen, die kosteloos zijn voor de
Leverancier en die dienen om schendingen van de normen van Rheinmetall te voorkomen. Deze
verplichting is niet van toepassing als de Leverancier door het indienen van de juiste
documentatie bewijst dat hij een geschikt aantal en een passende groep werknemers voldoende
heeft getraind in termen van inhoud die gelijkwaardig is aan de training die door Rheinmetall
wordt aangeboden.
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6.

Klachtenmechanisme

6.1

De Leverancier zal alle vermeende gevallen van schendingen van de normen van Rheinmetall
actief ophelderen en zal zonder voorbehoud samenwerken met Rheinmetall. Rheinmetall
behoudt zich het recht voor om informatie op te vragen over de relevante feiten in geval van
vermeende niet-naleving (bijv. in het geval van negatieve berichten in de media).

6.2

De Leverancier is verplicht om elke schending van de regels en normen van deze Gedragscode
voor Leveranciers, die wordt gepleegd door een derde partij of een werknemer of
vertegenwoordiger van Rheinmetall en die in verband staat met zijn eigen bedrijfsgebied of de
toeleveringsketen van Rheinmetall, te melden aan Rheinmetall - indien nodig ook anoniem - via
https://rheinmetall.integrityline.org/.

6.3

De Leverancier informeert zijn werknemers en leveranciers over de beschikbaarheid en
anonieme bruikbaarheid van het klachtenmechanisme van Rheinmetall en verzoekt hen om de
informatie door te geven aan het klokkenluiderssysteem in de toeleveringsketen.

6.4

De Leverancier garandeert dat hij geen nadelige actie of disciplinaire maatregelen zal
ondernemen tegen de klokkenluider in verband met de behandeling van dergelijke informatie.

7.

Juridische gevolgen voor schendingen door de Leverancier

7.1

Als de Leverancier zijn verplichtingen op grond van deze Gedragscode voor Leveranciers
schendt, of als een schending op handen is, moeten onmiddellijk redelijke corrigerende
maatregelen worden genomen om de uitvoering van zijn verplichtingen te garanderen, de
omvang van de schending te voorkomen, te beëindigen of te minimaliseren.

7.2

Indien mogelijk moet Rheinmetall de Leverancier eerst de mogelijkheid bieden om samen met
Rheinmetall onmiddellijk een bindend termijnplan op te stellen om de schending of het risico te
voorkomen, te beëindigen of te minimaliseren.

7.3

Indien het opstellen van een dergelijk termijnplan kennelijk ongeschikt is voor het voorkomen,
beëindigen of minimaliseren van de overtreding of het risico, of indien een dergelijk termijnplan
niet onmiddellijk door de Leverancier wordt ingesteld of indien de uitvoering van het
termijnplan faalt, kan Rheinmetall de zakelijke relatie opschorten totdat de Leverancier de
schending heeft beëindigd.

7.4

Elke partij heeft ook het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang om gegronde
redenen te beëindigen als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, d.w.z. als van de
beëindigende partij niet kan worden verwacht dat hij de contractuele relatie voortzet tot de
volgende gewone beëindigingsdatum. Vanuit het perspectief van Rheinmetall is er vooral sprake
van een goede reden als:
a) De Leverancier een schending pleegt van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst of een schending door de Leverancier dreigt; en
de Leverancier geen passende corrigerende maatregelen neemt om de schending in zijn
omvang te voorkomen, te beëindigen of te minimaliseren, ondanks een waarschuwing van
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Rheinmetall en het verstrijken van een redelijke termijn om aan zijn verplichtingen te
voldoen; en
de schending van de plicht of de schending substantieel is of betrekking heeft op een
aanzienlijk aantal gevallen;
b) ondanks een waarschuwing van Rheinmetall en het verstrijken van een redelijke termijn, de
Leverancier niet meewerkt aan het opstellen van een tijdschema of zijn medewerking op
welke manier dan ook weigert;
c) de Leverancier, om redenen waarvoor hij verantwoordelijk is, verzuimt essentiële
specificaties van een tijdschema te implementeren ondanks een herinnering van
Rheinmetall en het verstrijken van een redelijke termijn of weigert om op welke manier dan
ook mee te werken;
d) wegens de ernst van de plichtsverzuimen van de Leverancier voortzetting van de
contractuele relatie onredelijk is voor Rheinmetall; de onredelijkheid kan met name
voortvloeien uit herhaalde of opzettelijke verzuimen, uit de ernst of de veelheid van
verzuimen en kan ook voortvloeien uit het feit dat plichtsverzuimen worden begaan door
directe of indirecte onderopdrachtnemers van de Leverancier die niet binnen een redelijke
termijn worden hersteld.
7.5

Naast het recht van Rheinmetall om schadevergoeding te eisen, is de Leverancier verplicht om
Rheinmetall te vrijwaren van alle gevolgen die voortvloeien uit schendingen van deze
Gedragscode voor Leveranciers waarvoor de Leverancier verantwoordelijk is, in het bijzonder
van boetes en straffen, evenals van vorderingen van derden of autoriteiten.

8.

Verstrekking van de huidige Gedragscode voor Leveranciers
De Gedragscode voor Leveranciers kan worden gedownload op de website van Rheinmetall
(www.rheinmetall.com) in de momenteel geldige versie.

***
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