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Onze visie op duurzaamheid  

Voor Lidl is duurzaamheid een van de centrale strategische doelen voor een 

succesvolle toekomst. We nemen onze verantwoordelijkheid daar waar onze 

acties als Lidl gevolgen hebben voor mens en milieu. Verantwoord handelen is 

onze manier om onze kwaliteitsbelofte elke dag opnieuw waar te maken en zo 

ons bedrijf toekomstbestendig te maken.  

Met deze achtergrond hebben we onze duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. 

Hiermee geven wij een duidelijke richting aan onze verantwoordelijkheid voor 

duurzaam ondernemen. We laten zien hoe we bij Lidl onze 

verantwoordelijkheid voor het milieu, de mensen en onze klanten begrijpen. 

Dit inzicht brengen we in de praktijk binnen het kader van zes strategische 

ÏÏėâÏÜûĸıĪĽėĸæėů 3ÏÏĭĞĖ ėæĖæė ŉæ ĖÏÏĸĭæöæĐæė ŉÏÏĭĖææ ŉæ Əûæĸ čĐþĖÏÏĸ

ÛæıÜûæĭĖæėƐŮ ƏûĽĐĪÛĭĞėėæė ıĪÏĭæėƐŮ Əâæ ÛþĞâþňæĭıþĸæþĸ ĭæıĪæÜĸæĭæėƐŮ ƏææĭĐþĊč

ûÏėâæĐæėƐŮ Əâæ öæŕĞėâûæþâ ÛæňĞĭâæĭæėƐ æė Əâæ âþÏĐĞĞö ňĞæĭæėƐů 

Onze verantwoordelijkheid voor mensenrechten  

Als supermarktorganisatie verkoopt Lidl food -, non-food- en near-

foodproducten die in wereldwijde leveringsketens worden geproduceerd. Het 

is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor arbeidsnormen en fatsoenlijke 

omstandigheden in de hele keten van waardecreatie. Door middel van gerichte 

betrokkenheid willen we verbeteringen in onze leveringsketens stimuleren. Zo 

betalen we mee aan ons strategisch aandachtspunt "eerlijk handelen".   

Onze verantwoordelijkheid voor mensenrechten in de leveringsketen  
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De wereldwijde arbeidsverdeling bij de productie van goederen heeft de 

afgelopen decennia miljoenen mensen in staat gesteld om vanuit armoede op 

te klimmen tot de middenklasse. Tegelijkertijd heeft dit ertoe geleid dat 60 

procent van de wereldhandel plaatsvindt in mondiale leveringsketens.1 Deze 

worden als gevolg van de globalisering steeds complexer en worden 

vormgegeven door uiteenlopende juridische en sociale kaders en 

verschillende spelers. Dit heeft tevens gevolgen voor de implementatie van de 

fundamentele mensenrechten. 

Mensenrechten zijn onvervreemdbaar, ondeelbaar en onmisbaar. Alle 

mensen hebben hier recht op vanaf hun geboorte, ongeacht kenmerken 

als afkomst of nationaliteit. Deze rechten omvatten sociale rechten, 

vrijheidsrechten en collectieve rechten.  

 

In 1948 verbonden de lidstaten van de Verenigde Naties zich tot de 

wereldwijde bescherming van deze fundamentele rechten door het 

aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.2 

 

1 ILO: Mondiale leveringsketens en MVO, 2018 

Verantwoordelijkheid voor mensenrechten is bindend, voor staten en 

bedrijven  

Enerzijds is het de verantwoordelijkheid van de betreffende wetgevers om te 

zorgen voor sociale minimumnormen en de naleving hiervan. Anderzijds is het 

bedrijfsleven een belangrijke speler die een aanzienlijke bijdrage kan leveren 

aan de vorming, toepassing en waarborging van sociale normen bij zowel 

directe als indirecte bedrijfsactiviteiten.  

Daarom leggen de in 2011 aangenomen United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights ook directe verplichtingen op aan bedrijven. 3 

Ondernemingen spelen derhalve een centrale rol bij de bescherming van 

mensenrechten. Het is belangrijk dat zij mensenrechten respecteren, ongeacht 

het overheidskader voor hun bedrijfsactiviteiten, en systemen opzetten die 

gericht zijn op de naleving ervan.  

2 VN: Universal Declaration of Human Rights, 1948. 
3 VN: Guiding Principles on Business and Human Rights, 2008. 

Achtergrond van schendingen van mensenrechten  

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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Factoren die de naleving van mensenrechten bemoeilijken  

Binnen de wereldwijde waardeketens van de detailhandel en de 

levensmiddelensector liggen uitdagingen op het gebied van mensenrechten. 

Risico's die verband houden met de naleving van mensenrechten hebben 

meestal complexe oorzaken en vormen vaak uitdagingen voor de gehele 

sector. Daarom kunnen sociale risico's in verband met gezondheid en 

veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging, non -discriminatie en beloning 

meestal alleen met systemische oplossingen worden aangepakt. Hetzelfde 

geldt voor schendingen op het gebied van kinder- of dwangarbeid.  

Mensenrechten schendingen in wereldwijde leveringsketens worden vaak in 

de hand gewerkt door structurele armoede , ongelijkheid  en een 

ontoereikende rechtsstaat  in de productielanden. Mensen die door armoede 

worden getroffen, hebben dus minder mogelijkheden om zich te bevrijden uit 

afhankelijkheidsposities. De Covid 19-pandemie heeft deze situatie alleen maar 

verergerd. In totaal ging volgens schattingen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie ILO in 2020 wereldwijd 8,8 procent van de werktijd 

verloren als gevolg van de pandemie. Nog eens 108 miljoen mensen zijn in 

extreme of matige armoede terechtgekomen.4 Bevrijding van afhankelijkheid 

en armoede kan daarentegen bijdragen tot welvaart, ontwikkeling en stabiliteit 

voor miljoenen mensen.   

 

4 ILO: World Employment and Social Outlook, 2021.  
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 Ongelijkheid  

Ongelijke rechten en kansen voor groepen, zoals bijvoorbeeld 

(vrouwelijke) migranten, behoren tot de meest voorkomende 

mensenrechten schendingen. Vooral vrouwen in lage- en 

middeninkomenslanden zijn vaak juridisch in het nadeel, met alle 

gevolgen van dien voor de economische ontwikkeling van die 

landen. Zo schat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 

Verenigde Naties (FAO) dat gelijke toegang tot productiemiddelen 

voor vrouwelijke landbouwers de oogsten wereldwijd met 20 tot 30 

procent zou doen toenemen.5  

 

 Armoede  

Wereldwijd leven kleine boeren vaak in armoede ondanks het feit 

dat ze werken. Dit heeft op zijn beurt een impact op belangrijke 

basisrechten zoals voeding, gezondheid en economische 

ontwikkeling. Ook de ongelijke waardeverdeling in de 

internationale handel heeft gevolgen voor deze mensen, omdat 

vaak slechts een klein deel van de mondiale waardecreatie bij de 

producerende bedrijven blijft. 6 

 

 

5 FAO: The state of Food and Agriculture, 2011. 
6 Oxfam: Verslag over groeiende ongelijkheid, 2021. 

 

 Ontoereikende rechtsstaat  

De bestaande mensenrechtenverdragen regelen in de eerste plaats 

de verplichting van staten om de mensenrechten te beschermen. In 

veel gevallen zijn de wetten, maatregelen en controles van de 

afzonderlijke staten echter niet toereikend. Bovendien mislukt de 

handhaving van de uitgangspunten van de rechtsstaat vaak ook 

door het ontbreken van vakbonden. Dit vergemakkelijkt 

mensenrechten schendingen in de productieketens, zoals 

uitbuit ing, waardoor arbeiders in gevaar worden gebracht.7 

7 UN: Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011. 
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Bij Lidl zien we er nauwlettend op toe dat onze verplichtingen inzake de zorg 

voor mensenrechten in onze gehele waardeketen worden nageleefd. We 

realiseren ons dat we medeverantwoordelijk zijn voor het garanderen van 

arbeidsrechten en fatsoenlijke werkomstandigheden.  

De zorgvuldigheid van Lidl rondom mensenrechten is gebaseerd op onze 

betrokkenheid bij internationaal erkende kaders, zoals: 

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

- VN kinderrechtenverdrag 

- VN Vrouwenrechtenverdrag 

- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 

- ²a ³ĞĖæėƍı 7ĖĪĞŉæĭĖæėĸ sĭþėÜþĪĐæı 

- OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen 

- ILO-verdragen, fundamentele arbeidsnormen en aanbevelingen 

inzake arbeids- en sociale normen 

- ILO General principles and operational guidelines for fair 

recruitment and definition of recruitment fees and related costs  

Daarnaast verwelkomen wij bindende regelgeving op politiek niveau voor 

eerlijke handel, zoals de Duitse wet voor een zorgvuldigheidsplicht in de 

leveringsketen en de geplande Europese leveringsketenwet.  

 

Onze Code of Conduct bevat verplichtingen voor onze zakenpartners  

In het kader van onze Code of Conduct van de Schwarz Gruppe, waartoe ook 

Lidl Nederland behoort, verplichten wij onze zakenpartners sinds 2006 om 

mensenrechten te respecteren en de naleving hiervan tevens af te dwingen bij 

hun leveranciers. De Code of Conduct (CoC) maakt daarom integraal deel uit 

van de contracten met onze directe handelspartners. Een ander kader voor alle 

handelssectoren is daarnaast de Verklaring van de Schwarz Gruppe voor het 

respecteren van de mensenrechten. 

Onze voorschriften voor zakenpartners omvatten in het bijzonder alle 

mensenrechten die een speciaal verband hebben met de leveringsketen en de 

productie  en zijn onder andere gebaseerd op de ETI Base Code. Daaronder 

vallen in het bijzonder:  

1. Hæĸ ňæĭÛĞâ ĞĪ čþėâæĭÏĭÛæþâŮ Ėæĸ þėÛæöĭþĪ ňÏė ĭþÜûĸĐþĊėæė þėŕÏčæ ûĽĐĪ æė

ûæĭıĸæĐĖÏÏĸĭæöæĐæėŉÏėėææĭ čþėâæĭÏĭÛæþâ ŉĞĭâĸ Ğėĸâæčĸ 

 Het gebruik van kinderarbeid is verboden overeenkomstig de internationaal 

geldende verdragen. Indien gevallen van kinderarbeid worden ontdekt 

door de leverancier, door ons of door derden, dan geldt het hulp- en 

herstelprotocol dat Lidl in samenwerking met de ngo The Centre for Child 

Rights and Business, een sociale onderneming van Save The Children, heeft 

ontwikkeld. Geconstateerde gevallen moeten direct aan Lidl gemeld en 

conform het protocol afgehandeld worden.  

2. Hæĸ ňæĭÛĞâ ĞĪ âŉÏėöÏĭÛæþâ 

Elke vorm van dwangarbeid is verboden. Dit omvat tevens praktijken die 

kunnen leiden tot situaties van dwangarbeid, zoals buitensporige overuren, 

Onze uitgangspunten voor het beschermen van mensenrechten in de leveringsketen  

https://schwarz-produktion.com/app/uploads/Code-of-Conduct.pdf
https://jobs.schwarz/archiv/wir-als-arbeitgeber/unsere-verantwortung/dokumente/grundsatzerklaerung-der-schwarz-gruppe-zur-achtung-der-menschenrechte
https://jobs.schwarz/archiv/wir-als-arbeitgeber/unsere-verantwortung/dokumente/grundsatzerklaerung-der-schwarz-gruppe-zur-achtung-der-menschenrechte
https://www.childrights-business.org/
https://www.childrights-business.org/





























































































