
StandaardenNormen voor de toeleveringsketen  

De toeleveringsketenstandaarden van Amazon, met inbegrip van de Amazon-gedragscode voor 
leveranciers en de Amazon-leveranciershandleiding zijn nu te vinden op 
https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility. 

Naast het naleven van andere programmabeleidslijnen, verwacht Amazon dat alle producten die in 
de Amazon Store worden verkocht of aan Amazon worden geleverd, worden vervaardigd of 
geproduceerd in overeenstemming met destandaarden voor de toeleveringsketen van Amazon . 
Onze standaarden bevatten onder andere de Amazon-gedragscode voor leveranciers, die vereist 
dat producten worden vervaardigd in veilige, gezonde en geïntegreerde werkomgevingen. 

We accepteren geen producten in de Amazon store die zijn gemaakt: 

 Met gebruik van geforceerde, gedwongen arbeid of kinderarbeid, inclusief producten: 
o Die zodanig geïdentificeerd zijn door de Amerikaanse douane en 

grensbescherming of een andere relevante autoriteit 
o Met katoen afkomstig uit Turkmenistan of Oezbekistan (zie voor meer informatie de 

katoenbelofte van Responsible Sourcing Network) 
 In gevaarlijke of onveilige werkomstandigheden, ook in de fabrieken die op grond van 

het Akkoord van Bangladesh niet in aanmerking komen 
 In een faciliteit waar werknemers onderworpen worden aan discriminatie of 

misbruik (fysiek, verbaal of psychologisch) 

Amazon evalueert geloofwaardige beschuldigingen of meldingen van het bovenstaande. 

Als Amazon redenen heeft om te vermoeden dat bepaalde producten niet aan onze standaarden 
voor de toeleveringsketen voldoen, kunnen we u om het volgende vragen: 

 Voorbeelden van beleid dat in overeenstemming is met de Amazon-standaarden voor de 
toeleveringsketen 

 Inspectieprotocollen, processen voor het beoordelen van de arbeidsomstandigheden in de 
faciliteit of deelname aan een goedgekeurde branchevereniging waarvoor fabriekstoezicht 
vereist is 

 Fabrieksinformatie over waar producten worden geproduceerd en vervaardigd 
 Onaangekondigde inspecties van de fabriek in kwestie, mogelijk met inbegrip van 

gesprekken met werknemers zonder toezicht 

Als u een product levert dat in strijd is met de wet of het beleid van Amazon, inclusief producten die 
zijn geproduceerd in strijd met de Amazon-standaarden voor de toeleveringsketen, zullen we, waar 
nodig, corrigerende maatregelen nemen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het op uw 
kosten retourneren van de inventaris, het onmiddellijk opschorten of beëindigen van verkooprechten, 
het vernietigen van inventaris in onze fulfillment-centra zonder terugbetaling, of het beëindigen van 
de zakelijke relatie. 

https://sustainability.aboutamazon.co.uk/social-responsibility
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.sourcingnetwork.org/the-cotton-pledge
https://bangladeshaccord.org/2018/08/22/ineligible-suppliers/

