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„Onze groei oriënteert zich aan het principe:
goed en gezond voor de mensen waarmee wij samenwerken.“ Dr. Sandra Wolf

E-bikes en cargo-bikes zijn producten waar mensen wereldwijd enthousiast over zijn en die zijn
verbonden met positieve gevoelens en belevenissen. Door het gebruik van onze producten
leveren onze eindklanten een bijdrage aan een goede omgang met de natuur en doen iets voor
hun eigen gezondheid.
Daarom hechten wij eraan dat niet alleen het eindproduct in harmonie met mens en natuur is,
maar dat ook het werk van de mensen waarmee wij samenwerken aan de standaarden
„goed, eerlijk en gezond“ voldoet. De mens staat centraal binnen al onze activiteiten –
deze visie is stevig in onze bedrijfscultuur verankerd.
De productie van onze producten is gebaseerd op internationale leverings- en waardeketens.
Wij verplichten ons ertoe om mensenrechten te versterken en schendingen van mensenrechten
te voorkomen. Deze verklaring geldt zowel voor onze locatie in Mühltal/Duitsland alsook voor
onze internationale leverings- en waardeketen.
Wij baseren onze bedrijfsactiviteiten en ons gedrag op de volgende internationaal geldende
standaarden en richtlijnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (OHCHR)
de leidende beginselen van de VN met betrekking tot ondernemingen en mensenrechten
(UNGP)
de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC)
de conventies en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake
werk- en veiligheidsstandaarden
de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
voor multinationale ondernemingen
het VN-Kinderrechtenverdrag (CNC)
de Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW)
ofwel het VN-Vrouwenverdrag
de Code of Conduct van het Responsibility Sport Initiative (RSI) van de World Federation of
the Sports Goods Industry (WFSGI)of the Sports Goods Industry (WFSGI)
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Hoewel wij de nodige zorgvuldigheid met betrekking tot mensenrechten betrachten, zijn wij
ons ervan bewust dat er mensenrechtenschendingen kunnen voorkomen. De inrichting van een
klachtensysteem beschouwen wij dan ook als essentieel. Enerzijds als indicator voor de registratie
van de risico‘s en anderzijds om daadwerkelijke schendingen daar waar ze plaatshebben aan het
licht te brengen en tegenmaatregelen te nemen. Ons klokkenluidersysteem vormt daarnaast voor
alle met Riese & Müller verbonden mensen – ongeacht of het om medewerkers/medewerksters,
klanten, dealers of leveranciers gaat – een tool om compliance-overtredingen te melden.
Een melding kan op elk gewenst moment via compliance@r-m.de worden doorgegeven.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij pas aan het begin staan en dat de omzetting van de
fundamentele plichten inzake mensenrechten binnen onze eigen bedrijfsactiviteiten en binnen
de leverings- en waardeketen een doorlopend proces vormt.
Als CEO‘s van Riese & Müller zijn wij voor dit proces en de omzetting van alle maatregelen
verantwoordelijk.
Daarvoor zetten wij ons in. We zijn onderweg.

Markus Riese         Heiko Müller         Dr. Sandra Wolf
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