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• De hieronder gestelde internationale normen te respecteren.
• In het kader van de uitvoering van de opdracht is van toepassing (één aanvinken)

  Regime 1. Keteninitiatief. In een bijlage is aangegeven bij welk keteninitiatief is aangesloten.
  Regime 2. Geen risico
  Regime 1. in combinatie met 2. In een bijlage is aangegeven welke opdrachtprestaties onder welk 

regime vallen en voor regime 1. bij welk keteninitiatief is aangesloten.
  Regime 3. Risico



Beleid
De opdrachtgever voert duurzaam inkopen uit conform het beleid 
van de Nederlandse Rijksoverheid. Daartoe verlangt de opdrachtge
ver van haar opdrachtnemer dat deze in het kader van de overeen
komst bijdraagt aan, kort gezegd, het bewust worden, voorkomen en 
aanpakken van nadelige invloeden van de opdracht op de hieronder 
gestelde normen. Dit verlangen is in lijn met de huidige internatio
nale denkbeelden over ketenbeheer en internationaal maatschap
pelijk verantwoord ondernemen (o.a. VN, OECD, ICC, SER).

Normen
De generieke normen:
•	 De fundamentele arbeidsnormen, zoals vastgelegd in de 

conventies van de International Labour Organisation (ILO), 
inzake afschaffing van dwangarbeid en slavernij (29, 105), 
afschaffing van kinderarbeid (138, 182), vrijwaring van discrimi
natie op het werk en in beroep (100, 111), de vrijheid van 
vakvereniging en recht op collectief onderhandelen (87, 98).

•	 De mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens (UVRM) en uitwerkingen daarvan in bindende 
verdragen, die arbeids en bedrijfsrelevant zijn.

Regimes
1. Keteninitiatief. Opdrachtnemer of een toeleverancier is, voor de 

prestatie waar hij risico’s voor het niet naleven van de gestelde 
normen voorziet, aangesloten bij een relevant keteninitiatief dat 
staat op de lijst van gekwalificeerde keteninitiatieven zoals 
gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbeste
den/duurzaaminkopendooroverheden/voldoenaansociale
voorwaarden. Op eerste verzoek van de opdrachtgever wordt 
hiervan bewijs aangeleverd.

2. Geen risico. Opdrachtnemer voorziet in zijn eigen bedrijf en in  
de toevoerketen geen risico voor het niet naleven van de 
gestelde normen. 

3. Opdrachtnemer staat open voor en houdt rekening met signalen 
uit de samenleving die er op wijzen dat de normen niet goed 
worden geïmplementeerd.

4. Risico. Opdrachtnemer verricht een redelijke inspanning om de 
gestelde normen te implementeren, voor zover uit die normen 
een verantwoordelijkheid voor de opdrachtnemer voortvloeit, 
door in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de 
volgende werkzaamheden te verrichten. De opdrachtnemer 
analyseert de risico’s voor het niet naleven van de gestelde 
normen in eigen bedrijf en in de toevoerketen. Hij spant zich 
naar het mogelijke en naar eigen inzicht in om de gestelde 
normen in het eigen bedrijf en in de toevoerketen te implemen
teren, om risico’s te voorkomen en te verminderen en neemt 
passende maatregelen om schendingen van de normen te 
verhelpen. Hij gebruikt hiertoe zo mogelijk zijn handelsvoor
waarden met toeleveranciers. Hij volgt systematisch de voortgang 
van de implementatie van de normen in de toevoerketen. Tevens 
staat hij open voor en houdt rekening met signalen uit de 
samenleving die er op wijzen dat de normen niet goed worden 
geïmplementeerd. Hij rapporteert jaarlijks openbaar over de 
uitvoering van de sociale voorwaarden, in het kader van de 
overeenkomst, in een breder (maatschappelijk) (jaar)verslag of 
in een ISO 26000zelfverklaring en stelt de opdrachtgever daarvan 
onverwijld op de hoogte. De rapportage is in ieder geval (ook) 
Nederlandstalig of Engelstalig.
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