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De BSCI Gedragscode is gericht op het instellen van waarden en principes waar aangesloten BSCI 

partners, samen met hun businesspartners, naar streven om te implementeren binnen hun hele 

productieketen. Elke BSCI deelnemer onderschrijft de Gedragscode bij de toetreding tot het 

initiatief. 

11 PRINCIPES GERICHT OP DE BESTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
De BSCI Gedragscode is gebaseerd op belangrijke internationale arbeidsnormen en de bescherming 

van de rechten van werknemers. Dit wordt vastgelegd in de verdragen en verklaringen van de 

Internationale Werknemersorganisatie (IAO), de leidende beginselen voor het bedrijfsleven en de 

mensenrechten van de Verenigde Naties (VN), evenals de richtlijnen voor multinationals van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

De BSCI Gedragscodecode bevat 11 fundamentele arbeidsrechten die aangesloten bedrijven stap-

voor-stap, samen met hun zakelijke partners implementeren. 

 

 

Het Recht op Vrijheid van Vereniging en Collectieve 

Arbeidsonderhandelingen 

Onze onderneming respecteert het recht van werknemers om 

vakbonden of andere soorten verenigingen te vormen en deel 

te nemen aan collectieve onderhandelingen. 

 

 

Billijke Vergoeding 

Onze onderneming respecteert het recht van werknemers om 

een billijke vergoeding te ontvangen. 

 

Gezondheid en Veiligheid op de Werkvloer 
Onze onderneming zorgt voor een gezonde en veilige 
werkomgeving, het beoordelen van risico's en het nemen van 
alle nodige maatregelen om deze te elimineren of te 
verminderen. 

 

 

Speciale Bescherming van Jonge Werknemers 
Onze onderneming biedt bijzondere bescherming aan 
werknemers die nog niet volwassen zijn.  

 

 

Geen Dwangarbeid 
Onze onderneming is niet betrokken bij enige vorm van 
gedwongen arbeid. 
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Maatschappelijk Verantwoord Beleid 
Onze onderneming tolereert geen enkele vorm van corruptie, 
afpersing, verduistering of omkoping. 

 

 

Geen Discriminatie 
Onze onderneming biedt gelijke kansen en discrimineert haar 
werknemers niet. 

 

 

Degelijke Werktijden 
Onze onderneming neemt de wet in acht met betrekking tot 
werkuren. 

 

 

Geen Kinderarbeid  
Onze onderneming neemt niemand onder de minimum 
leeftijd in dienst.  

 

 

Geen Onzeker Werk 
Onze onderneming geeft haar werknemers een 
arbeidscontract dat voldoet aan de eisen van de wet.  

 

 

Milieubescherming 
Onze onderneming neemt de nodige maatregelen om 
aantasting van het milieu te voorkomen. 
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MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE KERN VAN HET BEDRIJF 
De Gedragscode zorgt ervoor dat de maatschappelijke verantwoordelijkheden worden opgenomen 
in de kern van het bedrijf. 

 

Inachtneming van de Gedragscode 
Onze onderneming is verplicht om de rechten van werknemers 
te beschermen, zoals voorgeschreven door de wet en de BSCI 
Gedragscode. 

 

 

Betrokkenheid en de Bescherming van Werknemers 

Onze onderneming houdt werknemers geïnformeerd over hun 

rechten en plichten. 

 

 

Supply Chain Management en Cascade Effect 
Onze onderneming gebruikt de BSCI principes om andere 
businesspartners te beïnvloeden.  

 

 

Klachtenbehandeling 
Onze onderneming biedt een systeem om klachten en 
suggesties van medewerkers te verzamelen 

 


