
Nikon Gedragscode

Inleiding
In de Nikon Gedragscode (de ‘Gedragscode’) worden de fundamentele gedrags-
normen voor bedrijfsleiders, functionarissen en werknemers van Nikon Corporation 
en haar dochterondernemingen wereldwijd (‘Medewerkers’) beschreven. 
Wanneer alle Medewerkers de Gedragscode toepassen, helpen ze de sociale 
verantwoordelijkheid en de bijdragen van Nikon aan de duurzame ontwikkeling 
van de maatschappij te bevorderen, zodat de bedrijfsfilosofie van Nikon ‘betrou-
wbaarheid en creativiteit’ wordt verwezenlijkt.
Alle Medewerkers moeten ernaar streven zich eerlijk te gedragen met de hoogste 
integriteit en professionaliteit.
De Gedragscode dient te worden erkend als een richtlijn, omdat niet elke mogelijke 
situatie wordt besproken. De Gedragscode is bedoeld om de Medewerkers te hel-
pen de juiste beslissingen te nemen tijdens hun werkzaamheden.

Toepassingsgebied
De Gedragscode geldt voor alle Medewerkers van Nikon. In de Gedragscode 
verwijst ‘Nikon’ naar Nikon Corporation en al haar dochterondernemingen werel-
dwijd; ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ verwijst naar alle Medewerkers van Nikon.

1. Verantwoordelijkheid
[1] Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Gedragscode en alle be-

leidsregels met betrekking tot de gedragsnormen die zijn vastgesteld door 
het bedrijf Nikon waarbij we in dienst zijn en voor de naleving van de toepas-
selijke regelgeving terwijl we zakendoen en voor of namens Nikon handelen. 
We moeten de bedrijfsactiviteiten van Nikon op een ethisch verantwoorde 
manier uitvoeren en altijd in het belang van het bedrijf handelen.

[2] Alle bedrijfsleiders, functionarissen, managers en supervisors van Nikon 
hebben de verantwoordelijkheid om hun werkzaamheden op objectieve en 
eerlijke wijze uit te voeren. Ze zijn tevens verantwoordelijk voor de actieve 
bevordering van communicatie op alle niveaus binnen Nikon en ze hebben 
de verantwoordelijkheid om een positief rolmodel te zijn en het goede voor-

beeld te geven en om anderen bij Nikon aan te moedigen de normen van 
de Gedragscode te omarmen. Elke bedrijfsleider, functionaris, manager en 
supervisor van Nikon heeft ook de verantwoordelijkheid om werknemers te 
helpen bij het begrijpen van de Gedragscode.

2. Eerbiediging van de mensenrechten
[1] Nikon heeft het UN Global Compact ondertekend en we respecteren de dee-

lname van Nikon aan dit initiatief. We erkennen ook de internationale gedra-
gsnormen met betrekking tot mensenrechten. We trachten ervoor te zorgen 
dat we niet deelnemen aan gedragingen die mensenrechten belemmeren of 
schenden.

[2] We respecteren het karakter en de individualiteit van elke persoon en we ver-
richten geen handelingen die afbreuk doen aan de individuele waardigheid.

[3] Daarnaast maken we geen gebruik van dwang- of kinderarbeid en verwach-
ten we dat de leveranciers en zakenpartners van Nikon dat ook niet doen.

3. Goede werkomgeving
[1] Nikon respecteert de fundamentele rechten van alle Medewerkers omtrent 

de vrijheid van vereniging overeenkomstig de toepasselijke wet en -regelge-
ving van de landen waarin Nikon actief is.

[2] We steunen een diverse werkomgeving waarin niemand wordt buitengeslo-
ten. We streven ernaar begrip op te brengen voor elkaars standpunten en 
waarden, op voorwaarde dat deze geen onrechtmatige inbreuk inhouden op 
de rechten van anderen, en werken samen als één geheel om een werkom-
geving tot stand te brengen waarin iedereen optimaal kan presteren en waar 
intimidatie in geen enkele vorm wordt getolereerd.

[3] Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de arbeid-
somstandigheden van Medewerkers wanneer ze zakendoen voor Nikon. 
Daarnaast bevorderen we gezondheid en veiligheid om een gezonde en vei-
lige werkomgeving te waarborgen voor alle Medewerkers.

[4] Nikon streeft ernaar om Medewerkers een gezond evenwicht tussen werk en 
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privéleven te bieden.
[5] Nikon biedt gelijke arbeidskansen in de zin dat we niet discrimineren op basis 

van ras, huidskleur, etniciteit, geslacht, nationaliteit, leeftijd, geloof, handicap 
of andere kenmerken die beschermd zijn zoals omgeschreven in de toepas-
selijke wetgeving.

4. Bescherming van het milieu
[1] Nikon zal het milieubewustzijn onder Medewerkers creëren om een duurza-

me samenleving dichterbij te brengen. We zullen bedrijfsactiviteiten met res-
pect voor het milieu uitvoeren.

[2] We streven ernaar de milieubelasting in alle stadia van onze bedrijfsvoering 
te verminderen, van de aankoop van grondstoffen tot ontwikkeling, productie, 
logistiek, verkoop, gebruik, onderhoud en verwijdering, en leveren van mi-
lieuvriendelijke producten en diensten.

[3] Wij houden ons aan de toepasselijke milieuwetgeving en streven actief naar 
een juist gebruik en beheer van chemische stoffen en afvalvermindering. 
Daarnaast leveren wij krachtige inspanningen om de uitstoot van CO2 te ver-
lagen, bijvoorbeeld door de invoering van energiezuinige installaties en ener-
giebesparing.

[4] Wij streven naar behoud, efficiënt gebruik, hergebruik en recycling van na-
tuurlijke hulpbronnen, zodat beperkte hulpbronnen op duurzame wijze wor-
den ingezet.

5. Werkingspraktijken
(1) Anticorruptie en omkoping

[1] Nikon hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot omkoping en 
spant zich in om omkoping te voorkomen.

[2] Wij vermijden gedrag dat aanleiding kan geven tot vermoedens van 
omkoping.

[3] We zetten ons in voor verantwoord ondernemerschap waar Nikon actief is of 
zakendoet door verantwoorde en oprechte betrekkingen te onderhouden met 

overheidsinstanties en overheidspersoneel teneinde de toepasselijke wet- en 
regelgeving na te leven en door corruptie te voorkomen.

(2) Relatie met leveranciers en zakenpartners
[1] Wij selecteren onze leveranciers en zakenpartners op behoorlijke en eerlijke 

wijze, gebaseerd op verdiensten, reputatie en de kwaliteit van dienstverle-
ning. We baseren de relatie van Nikon met leveranciers en zakenpartners op 
rechtmatige, efficiënte en eerlijke praktijken.

[2] Wij zullen de positie van Nikon in zakelijke betrekkingen niet misbruiken om 
leveranciers en zakenpartners onethische voorwaarden of nadelen op te 
dringen door frauduleus te handelen of persoonlijk voordeel na te streven.

[3] Nikon verwacht van al haar leveranciers en zakenpartners dat ze zich hou-
den aan de voorwaarden en bepalingen van de contractuele overeenkoms-
ten en dat ze alle toepasselijke wetten en regels naleven van de landen waa-
rin ze actief zijn.

(3) Sociale verantwoordelijkheid in de distributieketen
Als onderdeel van de inspanningen van Nikon om maatschappelijk verantwoord 
handelen in haar toeleveringsketens te bevorderen, verwachten we van al haar 
leveranciers en zakenpartners dat ze zich, net als Nikon, aan dezelfde gedrags-
normen houden zoals vastgesteld in de Gedragscode.
Daarnaast verwachten we van onze leveranciers en zakenpartners dat ze de 
fundamentele normen handhaven die in deze Gedragscode zijn vastgesteld, waa-
ronder beleidsregels van Nikon omtrent de naleving van alle toepasselijke wetten, 
respect voor mensenrechten, werkomgeving, bescherming van het milieu en de 
veiligheid en beveiliging van producten en diensten.

(4) Entertainment en geschenken
[1] Wanneer we zakendoen voor Nikon, houden we ons zowel aan de toepas-

selijke wet- en regelgeving als de beleidsregels van Nikon omtrent het aan-
bieden en/of aannemen van entertainment en/of geschenken aan en/of van 
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klanten, leveranciers, zakenpartners en anderen die zakendoen of zaken 
willen doen met Nikon. We nemen alleen deel aan zakelijk entertainment 
en bieden en nemen geschenken alleen aan voor zover dit redelijk en in het 
zakelijk verkeer gebruikelijk is. We nemen tevens contact op met onze leidin-
ggevende als we aan de gepastheid van dergelijk gedrag twijfelen.

[2] Wij zullen geen entertainment en/of geschenken aanbieden aan een klant 
of enige andere persoon in ruil voor hulp of invloed, of onder het beding dat 
dergelijke hulp is of zal worden verstrekt of dergelijke invloed is of zal worden 
uitgeoefend, in verband met zakelijke transacties waarbij Nikon is betrokken. 
Wij zullen geen entertainment en geschenken aanvaarden van leveranciers, 
zakenpartners, klanten of andere personen onder omstandigheden die kun-
nen worden opgevat als zijnde mogelijk van invloed op een besluit over een 
zakelijke transactie waarbij Nikon is betrokken.

[3] We zullen het melden en de gedragsnormen volgen die worden beschreven 
in de specifieke beleidsregels van het bedrijf Nikon waarbij we in dienst zijn, 
als er entertainment en/of geschenken worden aangeboden of aangenomen.

(5) Lobbyen en donaties van politieke aard
Nikon houdt zich aan alle toepasselijke wetten omtrent lobbyen en donaties van 
politieke aard in de landen waar Nikon actief is.

(6) Eerlijke concurrentie en zakelijke transacties
[1] Gelet op het beginsel van vrije en eerlijke concurrentie zullen we intensief 

concurreren op de markt en ons daarbij volledig houden aan alle antitrust- en 
mededingingswetgeving, waar we ook zakendoen voor Nikon.

[2] We gaan geen overeenkomsten met concurrenten aan, formeel of informeel, 
schriftelijk of mondeling, waarin prijzen van producten of diensten worden 
vastgesteld, markten of klanten worden verdeeld, concurrentie wordt uitges-
chakeld of het handelsverkeer anderszins op onredelijke wijze wordt beperkt.

[3] We zullen de contracten van Nikon met haar klanten, leveranciers en 
zakenpartners eerbiedigen door ons aan de voorwaarden van deze contrac-

ten te houden.
[4] We zullen handelingen vermijden die een belangenverstrengeling kunnen 

vormen, of daar de schijn van hebben. Wij zullen geen activiteiten ontplooien 
die de goede naam of financiële belangen van Nikon schaden teneinde ons-
zelf of derden persoonlijk te bevoordelen. Wij zullen situaties vermijden waa-
rin onze persoonlijke of familiebelangen strijdig kunnen zijn met de belangen 
van Nikon.

(7) Import- en exportbeperking
Wanneer we internationale transacties verrichten, of het nu gaat om hardware en 
software zoals onze producten, onderdelen of technische informatie, houden we 
ons aan de toepasselijke wet en -regelgeving op het gebied van export-, herexport 
en importcontroles en leggen we een waarheidsgetrouwe verklaring af aan de be-
voegde autoriteiten.

(8) Belasting
Nikon handelt als een wereldwijde maatschappelijk verantwoorde onderneming 
voor de belasting overeenkomstig de toepasselijke fiscale wet- en regelgeving. We 
streven naar en moedigen een open en eerlijke dialoog tussen de belastingdienst 
en bedrijven aan en spannen ons in om problemen op te lossen in het geval onze 
meningen met die van de belastingdienst verschillen.

(9) Handel met voorwetenschap voorkomen
Wij maken bij het handelen in effecten geen misbruik van materiële en vertrouweli-
jke informatie waarover het algemene publiek niet kan beschikken.

(10) Correct gebruik en beheer van de intellectuele eigendommen van Nikon
We zijn verantwoordelijk voor het correcte gebruik en beheer van de bedrijfsmi-
ddelen van Nikon, met inbegrip van faciliteiten, uitrusting, inventaris, producten, 
informatie, intellectueel eigendom en software en we zullen redelijke stappen on-
dernemen om zoekraken, diefstal, beschadiging of misbruik van de bedrijfsmidde-
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len van Nikon te voorkomen. Wij zullen bedrijfsmiddelen van Nikon niet gebruiken 
voor privé- of frauduleuze doeleinden.

(11) Bescherming van intellectuele eigendomsrechten
[1] We erkennen dat de intellectuele eigendommen van Nikon, zoals octrooien, 

ontwerpoctrooien, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen, 
waardevol zijn voor Nikon en dat deze te allen tijde beschermd moeten wor-
den. Wij werken samen bij het vaststellen, beschermen en gebruiken van de 
bedrijfsrechten op alle intellectuele eigendommen van Nikon. We verlenen 
geen rechten aan derden om de intellectuele eigendommen van Nikon te ge-
bruiken zonder de toestemming en licentie van Nikon.

[2] We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden en zullen 
geen inbreuk doen op of onjuist gebruikmaken van hun intellectuele ei-
gendommen, met inbegrip van hun octrooien, ontwerpoctrooien, handels-
merken en auteursrechten. Wij hanteren rechtmatige en gepaste methoden 
om informatie van derden te verkrijgen waarop intellectuele eigendomsre-
chten berusten.

(12) Heldere communicatie
[1] We trachten ervoor te zorgen dat alle communicatie van Nikon, met inbegrip 

van publicatie-, reclame-, marketing- en promotiemateriaal en informatie, ac-
curaat, waarheidsgetrouw en geen onjuiste of misleidende uitspraken bevat 
en geen inbreuk doet op de rechten van derden.

[2] Daarnaast streven we ernaar om reclame in media te vermijden waarvan de 
inhoud zeer waarschijnlijk de openbare orde en zedelijkheid ondermijnt of 
een negatief effect heeft op de samenleving.

(13) Juist informatiebeheer
[1] Wij treffen alle redelijkerwijs te verwachten voorzorgen om het uitlekken van 

vertrouwelijke informatie te voorkomen. De verplichting om vertrouwelijke 
informatie te beschermen, geldt ook na beëindiging van de arbeidsove-

reenkomst met Nikon. Wij zullen dergelijke vertrouwelijk informatie niet voor 
ons persoonlijk gebruik aanwenden.

[2] Wij zullen persoonlijke gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier 
verwerken, overeenkomstig de vastgestelde doeleinden of in overeenstem-
ming met de toepasselijke regelgeving.

[3] Wij beheren bedrijfsinformatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, naar 
behoren en in overeenstemming met het vereiste vertrouwelijkheidsniveau 
dat toepasselijk is teneinde verlies en ongeoorloofde verspreiding ervan te 
voorkomen.

6. Feitelijke informatie en openbaarmaking
[1] We streven ernaar om nauwkeurige informatie tijdig bekend te maken.
[2] Nikon streeft ernaar om zakelijke informatie nauwkeurig te melden. Wij 

hanteren behoorlijke op feiten gebaseerde verslagleggingspraktijken om in-
formatie tijdig en naar behoren te verstrekken en om fiscale en andere we-
ttelijke verplichtingen na te komen. Wij onthouden ons van het gebruik van 
onbehoorlijke verslagleggingspraktijken om winst te behalen, aan verkoo-
pbudgetten te voldoen, begrote uitgaven te realiseren of om welke reden 
dan ook.

7. Levering van Goederen en diensten
[1] Nikon streeft ernaar om nuttige producten en diensten te leveren aan de 

maatschappij waarin de verwachtingen en eisen van klanten worden weers-
piegeld.

[2] Wij trachten vragen en verzoeken eerlijk en vlot af te handelen en accurate 
informatie in een begrijpelijke vorm te verstrekken aan klanten, zodat zij met 
kennis van zaken weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

[3] Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze producten en diens-
ten voldoen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen van Nikon.

[4] Daarnaast trachten we gebruiksvriendelijke instructies en andere informatie 
te verstrekken zodat onze producten en diensten op een verantwoorde en 
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veilige manier kunnen worden gebruikt.
[5] Wanneer de veiligheid in het geding is, zal Nikon onmiddellijk passende maa-

tregelen treffen, zoals het terugroepen van producten, en stappen onderne-
men om herhaling te voorkomen.

8. Relatie met de gemeenschap
[1] We streven ernaar de culturen, waarden en gebruiken van verschillende ge-

meenschappen waarin Nikon zakendoet te respecteren.
[2] Nikon zal deelname in activiteiten die bijdragen aan lokale gemeenschappen 

en het maatschappelijke belang dienen actief bevorderen. Nikon houdt zich 
aan alle toepasselijke wetten omtrent liefdadige schenkingen in de landen 
waar Nikon actief is.

[3] We werken samen bij het handhaven van de maatschappelijke orde en we 
zullen geen antisociale of verstorende activiteiten ontplooien.

Gevolgen bij schending, informatie- en overlegprocedure

We zijn verantwoordelijk voor het melden van een schending of mogelijke schen-
ding van de Gedragscode.
[1] Informatie- en overlegprocedure

Medewerkers die een schending of mogelijke schending van de Gedragscode 
constateren, worden verzocht een en ander onmiddellijk aan hun directe leidin-
ggevende te melden of met deze te overleggen en/of het Reporting/Consulting 
Office (of het proces voor rapportage/consultatie dat van toepassing is bij elk 
Nikon-bedrijf) of de daartoe aangewezen afdeling/persoon bij het bedrijf Nikon 
waar ze in dienst zijn. Als er vragen zijn, worden Medewerkers verzocht om 
met hun directe leidinggevende te overleggen en/of het Reporting/Consulting 
Office of de daartoe aangewezen afdeling/persoon bij het bedrijf Nikon waar ze 
in dienst zijn.

[2] Antivergelding
Medewerkers die een schending of mogelijke schending van de Gedragscode 
melden, zullen vanwege hun melding niet worden benadeeld of aan vergeldin-

gsmaatregelen worden onderworpen.
[3] Wanneer een schending of mogelijke schending van de Gedragscode aan 

Nikon wordt gemeld, dan zullen de Medewerkers onmiddellijk de feiten on-
derzoeken, een oplossing bieden en de passende maatregelen nemen om 
herhaling te voorkomen.

[4] Gevolgen bij schending
Schending van de Gedragscode kan tot gevolg hebben dat Nikon disciplinaire 
maatregelen treft en kan in het uiterste geval leiden tot beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst en burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid bij over-
treding van wetten.

Beheer Gedragscode

[1] Totstandkoming, wijziging en beëindiging
Nikon Corporation kan deze Gedragscode te allen tijde vervangen, wijzigen of 
beëindigen. Een besluit tot vervanging, wijziging of beëindiging wordt voorbe-
reid door de voorzitter van het Compliance Committee van Nikon Corporation. 
Bekrachtiging van het besluit gebeurt door de raad van bestuur van Nikon 
Corporation. Kleine wijzigingen worden beslist door de voorzitter van het Com-
pliance Committee van Nikon Corporation.

[2] Als de Gedragscode van de lokale wetgeving afwijkt, moet Nikon altijd de 
hoogste norm volgen. 
Bij twijfel worden Medewerkers verzocht om hun directe leidinggevende te 
raadplegen en met de daartoe aangewezen afdeling/persoon te overleggen bij 
het bedrijf Nikon waar ze in dienst zijn over wat voor soort gedrag ze dienen te 
vertonen.


