
Beleid inzake mensenrechten van de Ricoh Group 
 
De Ricoh Group ("Ricoh") handelt op een manier waarbij de rechten worden 
gerespecteerd van alle mensen die betrokken zijn bij de bedrijfsactiviteiten, op basis van 
de grondbeginselen van 'The Spirit of Three Loves (Love your neighbor, Love your 
country, Love your work)'.  
Ricoh legt hierbij het Beleid inzake mensenrechten van de Ricoh Group ("Beleid") vast, 
in overeenstemming met de filosofie achter de Gedragscode van de Ricoh Group, 
waarin de internationale beginselen op het gebied van mensenrechten worden 
gerespecteerd, en verklaart dat Ricoh zal handelen met inachtneming van 
mensenrechten. 
 
1. Positionering van het beleid en reikwijdte  
Dit Beleid heeft de hoogste plaats van alle normen en voorschriften op het gebied van 
de mensenrechten binnen Ricoh en heeft als doel het voorkomen van schendingen van 
de mensenrechten.  
Het Beleid is van toepassing op alle leidinggevenden en medewerkers van Ricoh. Ook 
aan leveranciers en allerlei zakenpartners van Ricoh wordt gevraagd om dit beleid te 
ondersteunen en ten uitvoer te leggen. 
 
2. Conformiteit met internationale beginselen en normen  
Eerbiediging van de mensenrechten is het fundament van onze zakelijke activiteiten en 
de erkenning van mensenrechten is een essentiële verantwoordelijkheid van bedrijven.  
Ricoh eerbiedigt de mensenrechten overeenkomstig de beginselen die zijn vastgelegd 
in het International Bill of Human Rights  en de Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work inzake de fundamentele beginselen en rechten in verband met werk, 
waarin arbeidsnormen zijn opgenomen die in overeenstemming zijn met de leidende 
beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties. Als 
medeondertekenaar van het Global Compact van de VN (UNGC) ondersteunt Ricoh 
daarnaast de 'Tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties'.  
Ricoh houdt zich aan de wet- en regelgeving van elk land en elke regio waarin Ricoh 
actief is. Wanneer de nationale wet- en regelgeving afwijkt van de internationale 
principes en normen, zoekt Ricoh naar manieren om de internationaal erkende principes 
en normen op het gebied van mensenrechten te eerbiedigen.  



3. Eerbiediging van de mensenrechten van belanghebbenden  
Ricoh eerbiedigt de mensenrechten van alle 'belanghebbenden' van Ricoh (dat wil 
zeggen alle medewerkers, leverancier, zakelijke partners en klanten, alsmede alle leden 
van de lokale gemeenschap, zonder enige uitzondering) in de gehele waardeketen die 
met onze bedrijven samenhangt. 
 
Elke vorm van discriminatie uitbannen  
De eerbiediging van alle fundamentele mensenrechten door Ricoh houdt ook in dat de 
diversiteit van personen wordt geëerbiedigd. Ricoh belooft, met inachtneming van de 
wet-en regelgeving van elk land, zich te onthouden van elke vorm van discriminatie op 
grond van geslacht, leeftijd, nationaliteit, ras, etniciteit, huidskleur, ideologie, 
geloofsovertuiging, religie, sociale status, beroep of beroepsstatus, huwelijkse staat, 
zwangerschapssituatie, familieachtergrond, seksuele geaardheid, genderidentiteit, 
lichamelijke kenmerken, ziekte, handicap, enzovoort. 
 
Werkomgeving  
Ricoh biedt een werkomgeving waarin de mensenrechten van alle medewerkers van 
Ricoh en haar toeleveringsketen worden geëerbiedigd. Concreet zorgt Ricoh voor een 
gezonde en veilige werkomgeving die vrij is van lichamelijke en geestelijke intimidatie 
(waaronder lijfstraffen, geweld, discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, 
enzovoort). Rekening houdend met de wet- en regelgeving van elk land, eerbiedigt 
Ricoh de bescherming van de rechten van jonge medewerkers, de betaling van 
minimumlonen, een goed beheer van werktijden, de vrijheid van vereniging, het recht 
op collectieve onderhandelingen en de bescherming van privacy. Ricoh verbiedt alle 
vormen van dwangarbeid, kinderarbeid en mensenhandel. 
 
Verantwoorde winning van minerale grondstoffen  
Ricoh voert binnen haar toeleveringsketen een 'verantwoorde winning van grondstoffen' 
uit om ervoor te zorgen dat Ricoh niet medeplichtig is aan mensenrechtenschendingen 
als gevolg van het winnen en verhandelen van minerale grondstoffen in conflictgebieden 
en gebieden met een hoog risico. 
 
4. Due diligence inzake mensenrechten  
Door het toepassen van due diligence-mechanismen op het gebied van mensenrechten 
wil Ricoh de mensenrechten van haar belanghebbenden beschermen en duurzame 
bedrijfsactiviteiten bevorderen. Ricoh analyseert en signaleert risico's op het gebied van 
mensenrechten in al haar bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens. Alle gesignaleerde 
negatieve gevolgen voor de mensenrechten worden gerapporteerd aan de bedrijfstop. 
Ricoh zal zich onder verantwoordelijkheid van het management blijven inzetten voor het 
voorkomen en beperken van risico's op het gebied van mensenrechten.  



5. Corrigerende maatregelen  
Ricoh eerbiedigt de vrijheid van meningsuiting van alle belanghebbenden en beschikt 
over een uitgebreid klokkenluiders- en klachtenmechanisme dat het mogelijk maakt om 
mensenrechtenkwesties te melden zonder bang te hoeven zijn voor 
vergeldingsmaatregelen. Als er een beschuldiging van een mensenrechtenschending 
wordt geuit, zal Ricoh deze beschuldiging onmiddellijk onderzoeken en tijdig 
corrigerende maatregelen treffen om de negatieve gevolgen voor de mensenrechten 
recht te zetten. Ook zal Ricoh preventieve controles invoeren om het risico van 
eventuele toekomstige schendingen te beperken. 
 
6. Opleiding en training  
Ricoh voorziet in de voortdurende opleiding en training die leidinggevenden en 
werknemers nodig hebben om dit beleid in de praktijk te brengen. 
 
7. Overleg  
Door middel van actief overleg met externe belanghebbenden, zoals NGO's en 
industriegroepen, vergroot Ricoh haar inzet om de mensenrechten te eerbiedigen. 
 
8. Transparantie  
Ricoh maakt op transparante wijze de voortgang bekend van haar pogingen om 
negatieve gevolgen voor de mensenrechten aan te pakken, onder andere via de website 
en/of het geïntegreerde verslag van de Ricoh Group. 
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Aanverwante documenten 

• Grondbeginselen 

• Gedragscode van Ricoh Group 

• Gedragscode voor leveranciers van Ricoh Group 

• Basisbeleid voor de bescherming van persoonsgegevens 

• Inzet voor mensenrechten 

• Inzet m.b.t. kwesties rondom conflictgrondstoffen 

https://www.ricoh.com/about/ricoh-way/index.html
https://www.ricoh.com/sustainability/society/vision/code_of_conduct.html
https://www.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/com/csr/fair/pdf/supplier.pdf#page=1
https://www.ricoh.com/privacy/
https://www.ricoh.com/sustainability/society/human-rights/index.html
https://www.ricoh.com/sustainability/society/fair/index.html#addressing

