
ENGAGEMENT IS DE ESSENTIE.
In de gedragscode van NIKE, Inc. worden de minimumstandaarden omschreven waaraan 
fabrieken of faciliteiten van iedere contractant dienen te voldoen. We verwachten dat al 
onze contractanten delen in ons engagement voor het welzijn van onze medewerkers en 
het verantwoord en doeltreffend gebruik van middelen. We zijn op zoek naar partners die 

maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel dragen en strengere normen 
dan de minimumstandaarden handhaven. 
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STANDAARDEN VAN DE GEDRAGSCODE

GERESPECTEERD 

DIENSTVERBAND IS VRIJWILLIG
De contractant maakt geen gebruik van dwangarbeid, zoals arbeid door 
gedetineerden, contractarbeid, slavenarbeid of andere vormen van dwangarbeid. 
De contractant is verantwoordelijk voor kosten voor arbeidsgerechtigdheid van 
alle medewerkers, waaronder wervingskosten.

MEDEWERKERS ZIJN MINIMAAL 16 JAAR
Medewerkers van de contractant zijn minimaal 16 jaar, of ouder dan de 
leerplichtige leeftijd of de lokale minimale arbeidsleeftijd, waarbij de hoogste 
van beide leeftijden geldt. Medewerkers jonger dan 18 jaar mogen niet werken  
in gevaarlijke omstandigheden.

CONTRACTANT DISCRIMINEERT NIET 
De mannen en vrouwen die worden aangenomen door de contractant, worden 
niet gediscrimineerd bij indienstneming, inclusief werving, salaris, promotie of 
disciplinaire maatregelen, op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, handicap, 
seksuele geaardheid, zwangerschap, huwelijkse staat, nationaliteit, politieke 
overtuiging, aansluiting bij vakbond, sociale of etnische herkomst of enige 
andere status die wettelijk is beschermd. Vrouwen en mannen moeten hetzelfde 
loon krijgen voor soortgelijk werk.

VRIJHEID VAN VERGADERING EN CAO'S WORDEN 
GERESPECTEERD
De contractant moet het recht van vergadering en cao's van de medewerkers 
erkennen en respecteren. Daar waar het recht op vrijheid van vergadering en 
cao's wettelijk wordt beperkt, moet de contractant parallelle middelen toestaan 
voor onafhankelijke, vrije vergadering en onderhandeling.

EERLIJK

INTIMIDATIE EN MISBRUIK WORDEN NIET GETOLEREERD 
Medewerkers van de contractant worden respectvol en waardig behandeld. 
Medewerkers mogen niet het slachtoffer worden van fysieke, seksuele, 
psychologische of verbale intimidatie of vormen van misbruik. 

ARBEIDSUREN ZIJN NIET BUITENSPORIG
Medewerkers van de contractant werken niet meer dan de gebruikelijke uren en 
overuren die wettelijk zijn toegestaan in het land waar de medewerkers in dienst 
zijn. De gebruikelijke werkweek mag niet meer dan 48 uur tellen. Contractanten 
moeten medewerkers minstens 24 opeenvolgende uren rust gunnen per periode 
van zeven dagen. Alle overuren zijn met wederzijds goedvinden. Contractanten 
mogen niet op regelmatige basis overuren opdringen en moeten alle overuren 
vergoeden volgens een toeslagpercentage. Behoudens buitengewone 
omstandigheden mag de som van de gebruikelijke uren en overuren per  
week niet meer bedragen dan 60 uur.

SALARIS WORDT TIJDIG BETAALD
De contractant erkent dat elke medewerker, man of vrouw, recht heeft op een 
salaris voor een gebruikelijke werkweek dat volstaat om aan de basisbehoeften 
van de medewerkers te voldoen en hen enig beschikbaar inkomen te verstrekken. 
Medewerkers van de contractant ontvangen tijdig ten minste het wettelijk 
vastgestelde minimumloon, of het gangbare loon, waarbij het hoogste bedrag 
van beide geldt, en wettelijk voorgeschreven personeelsvoorzieningen, waaronder 
vakantiedagen en vrije dagen, en verplichte ontslagvergoedingen bij beëindiging 
van het dienstverband. Het salaris mag niet als strafmaatregel worden gekort. 
Wanneer het salaris niet volstaat om aan de basisbehoeften van de medewerkers 
te voldoen en hen enig beschikbaar inkomen te verstrekken, moet de leverancier 
strategieën ontwikkelen, communiceren en implementeren om geleidelijk aan een 
dergelijk salaris uit te betalen.

ENGAGEMENT IS DE ESSENTIE.
ONZE MINIMUMSTANDAARDEN
Bij Nike zijn we van mening dat er weliswaar geen eindlijn is, maar wel een 
duidelijke beginlijn.

Deze gedragscode bevat de minimumstandaarden waaraan elke fabriek of 
faciliteit dient te voldoen.

Deze minimumstandaarden zijn geïntegreerd in de manier waarop we 
sourcingstrategieën van NIKE Inc. benaderen, fabrieksprestaties beoordelen  
en bepalen met welke contractanten we doorgaan om verplichtingen aan te  
gaan en ons bedrijf uit te breiden. 

ONZE VERWACHTINGEN
We verwachten van al onze contractanten dat ze zich net zoals Nike inzetten 
om de rechten van medewerkers te respecteren, met bijzondere aandacht 
voor de unieke kwetsbaarheden en behoeften van groepen medewerkers zoals 
vrouwen, migranten en uitzendkrachten en het welzijn van medewerkers 
en gemeenschappen te verbeteren, afval te verminderen, resources op een 
verantwoordelijke, doeltreffende manier te gebruiken en overeenkomstig de 
internationale klimaatdoelstellingen de CO2-uitstoot te beperken. 

Onze sourcingstrategie geeft prioriteit aan en staat positief tegenover 
contractanten die maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 
hoog in het vaandel dragen en strengere normen dan de minimumstandaarden 
handhaven. In het kader van onze groeistrategie zijn we op zoek naar partners 
die flexibele, veerkrachtige beheersystemen ontwikkelen waarmee ze duurzame 
bedrijfsgroei kunnen verwezenlijken door hun milieu-impact tot een minimum 
te beperken, een sterke veiligheidscultuur te koesteren en een betrokken, 
gewaardeerd personeelsbestand uit te bouwen. 

ONZE PARTNERSCHAPSVISIE
Bij Nike weten we dat we om een beter gestroomlijnde, groenere en billijkere 
toeleveringsketen te verkrijgen, beter moeten samenwerken en gezamenlijk 
moeten optreden met onze contractanten én met alle stakeholders in 
de toeleveringsketen. We zijn van mening dat dit alleen mogelijk is met 
partnerschappen die op transparantie, samenwerking en wederzijds respect 
zijn gebaseerd. We gaan samenwerken met onze contractanten om onze 
betrokkenheid te vergroten bij de burgermaatschappij, vakbonden, overheden 
en anderen binnen onze sector en erbuiten om systemische verandering 
te bewerkstelligen op het vlak van arbeid, gezondheid, veiligheid en 
milieuomstandigheden in landen waar we actief zijn. 
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ENGAGEMENT IS DE ESSENTIE.
DUURZAAM

ZUINIG WATERVERBRUIK 
De contractant beperkt het verbruik van zoetwater tot een minimum en loost  
het afvalwater overeenkomstig de geldende lokale wetten, regels en Nike-
standaarden. De contractant tracht zorg te dragen voor water door de 
waterrisico's te begrijpen en te beheren en de voortdurende bezuiniging  
en het efficiënte gebruik van water te stimuleren. 

AFVAL TOT EEN MINIMUM BEPERKT EN CORRECT VERWERKT 
Al het vast/gevaarlijk afval wordt door de contractant op gepaste wijze 
gesorteerd, beheerd, vervoerd en afgevoerd, in overeenstemming met de 
lokale regelgeving en Nike-standaarden. De contractant moet alle benodigde 
vergunningen aanvragen en nagaan of verwerkers van vast/gevaarlijk afval naar 
behoren gekwalificeerd zijn en over een vergunning beschikken. De contractant 
meet en verbetert voortdurend de materiaalefficiëntie en recycling met 
toegevoegde waarde. 

ENERGIE EN CO2-UITSTOOT TOT EEN MINIMUM BEPERKT 
De aankoopgegevens van energie en elektriciteit worden bijgehouden en de beste 
praktijken worden toegepast op de voornaamste energiesystemen. De contractant 
tracht rendabele methoden te vinden om de energie-efficiëntie te vergroten,  
volgt en beperkt de uitstoot van broeikasgassen en doet waar mogelijk beroep  
op hernieuwbare energie.

LUCHTEMISSIES TOT EEN MINIMUM BEPERKT
De luchtemissies van vluchtige organische chemicaliën, aerosols, bijtende 
stoffen, stofdeeltjes, ozonafbrekende chemicaliën en bijproducten van 
verbranding naar aanleiding van de activiteiten worden ingedeeld, routineus 
opgevolgd, gecontroleerd en verwerkt overeenkomstig de wetten van het 
productieland alvorens te worden geloosd. De contractant houdt op routineuze 
wijze de prestaties van zijn controlesystemen voor luchtemissies in de gaten.

CORRECTE VERWERKING VAN CHEMICALIËN 
De contractant geeft blijk van een consistente, competente aanpak ten aanzien 
van aan beperkingen onderworpen stoffen, ondersteund door een doeltreffend, 
wettelijk beheerprogramma voor chemicaliën. In het programma worden de 
risico's van chemicaliën voor de medewerkers, het milieu en klanten duidelijk in 
kaart gebracht en beperkt door middel van de veilige verwerking, opslag, gebruik, 
inkoop en afvoer van chemicaliën.

ACTIEF

DE CODE WORDT VOLLEDIG IN DE PRAKTIJK GEBRACHT
Als voorwaarde voor opdrachten voor Nike dient de contractant deze code en de 
bijbehorende Code Leadership Standards en toepasselijke wetten in de praktijk 
te brengen, waaronder de ontwikkeling van doeltreffende beheersystemen, en 
medewerking verlenen aan verificatie en controle. De contractant dient deze 
code in alle belangrijke werkruimten te publiceren in de taal of talen van de 
medewerkers, medewerkers te informeren over hun rechten en plichten zoals 
vastgelegd in deze code en de toepasselijke nationale wetgeving; en ervoor te 
zorgen dat eventuele subcontractanten die producten van het merk Nike of het 
merk van een gelieerde onderneming vervaardigen, zich houden aan de code.

CONTRACTANT BIEDT REGELMATIG DIENSTVERBAND
De contractant moet arbeidsregels en -voorwaarden aannemen en naleven om de 
medewerkers te beschermen en hun rechten te waarborgen, in overeenstemming 
met nationale en internationale wetten en regels inzake arbeid en sociale 
zekerheid of met de vereisten van deze code. Werkzaamheden worden uitgevoerd 
op basis van een erkende arbeidsrelatie die tot stand is gekomen overeenkomstig 
nationale wetten en praktijken. De contractant maakt geen gebruik van enige 
vorm van thuiswerk om producten van het merk Nike of het merk van een 
gelieerde onderneming te vervaardigen.

VEILIG

DE WERKPLEK IS VEILIG
De contractant biedt een veilige werkplek en neemt de benodigde maatregelen 
om ongelukken en letsel te voorkomen ten gevolge van, in verband met of 
tijdens werkzaamheden of ten gevolge van het beheer van de faciliteiten van de 
contractant. De contractant beschikt over systemen waarmee potentiële risico's 
voor de veiligheid van alle medewerkers worden gedetecteerd, voorkomen en 
weggenomen.

SLAAPZALEN, KANTINES EN KINDERDAGVERBLIJVEN ZIJN 
GEZOND EN VEILIG
Alle door de contractant beheerde faciliteiten, waaronder woon- en eetfaciliteiten 
en kinderopvang, zijn veilig, hygiënisch en gezond. Faciliteiten, waaronder 
kinderopvang, moeten voldoen aan de geldende nationale wetten of de heersende 
Nike-standaarden inzake bouwconstructies en gezondheid en veiligheid. 
Contractanten beschikken over degelijke veiligheidsbeheersystemen om  
de veiligheids- en gezondheidsrisico's die aan het beheer van deze niet-
verwerkende faciliteiten zijn verbonden te beperken of te elimineren. 

GEBOUW IS GESCHIKT VOOR HET DOEL
Het gebouw en de draagconstructies van de contractant werden gebouwd 
overeenkomstig de wetten van het productieland, bouwvergunningen volgens 
erkende civiele of bouwtechnieken of internationale standaarden. Het gebouw 
mag niet voor verschillende doeleinden dienst doen.

ER ZIJN ACTIEPLANNEN VOOR BRAND EN NOODGEVALLEN 
AANWEZIG 
Contractanten beschikken over actieplannen voor brand en noodgevallen om de 
medewerkers te beschermen bij de normale gang van zaken en in noodgevallen. 
De contractant voorziet in alarmsystemen om de medewerkers op de hoogte 
te brengen van noodgevallen, veilige vluchtroutes wanneer medewerkers het 
gebouw moeten verlaten en veilige schuilplaatsen wanneer medewerkers bij 
noodgevallen in het gebouw moeten blijven.

GEZONDHEIDS- EN HYGIËNERISICO'S OP HET WERK WORDEN 
BEHEERST
Gezondheids- en hygiënerisico's op het werk worden door contractanten 
geanticipeerd, erkend, beoordeeld en beheerst. Contractanten maken gebruik van 
routineuze toezichts- en analysemethoden om de potentiële gezondheidseffecten 
van risico's op het werk te bepalen. Medewerkers worden niet blootgesteld 
aan fysieke, chemische of biologische risico's die de grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling overschrijden.
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