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Een woord van onze President en CEO
Bombardier heeft zich herpositioneerd als een ethisch
verantwoord luchtvaartbedrijf met duidelijke doelstellingen:
een buitengewone waarde aan onze klanten en voorspelbare
financiële prestaties naar onze aandeelhouders te
leveren door een bijzonder betrokken en inclusief
medewerkersbestand. We richten onze inspanningen om
dezelfde uitzonderlijke prestaties, die onze vliegtuigen
kenmerken, naar elk aspect van ons bedrijf en elke interactie
met onze klanten over te brengen.
Om dit te bereiken moeten we ernaar streven een organisatie
te zijn waar de mensen en klanten oprecht centraal staan, en
die prestaties, operationele uitmuntendheid en teamgeest
hoog houdt. Een bedrijf dat te allen tijde en op alle niveaus
transparant en authentiek is.
Deze Ethische Gedragscode (‘de Code’) is ons stappenplan
om deze waarden in acties te vertalen. Ons wederzijds succes
hangt ervan af dat ieder van ons elke dag de juiste individuele
keuzes maakt. Eén enkele verkeerde keuze door één persoon
kan de reputatie van ons hele bedrijf schade toebrengen.
Daarom is het zo belangrijk dat ieder van ons zich aan deze
Code houdt en onze commitment bevestigt dat we bij alles
wat we doen de hoogste ethische principes in acht nemen.

We verdienen de klandizie van onze klanten door bijzondere
ervaringen te leveren. Maar we verdienen hun respect door
dit met persoonlijke en professionele integriteit te doen. Door
de principes uit deze Code als voorbeeld te stellen promoten
we een winnende cultuur waarbinnen getalenteerde mensen
willen werken, waar leveranciers gewaardeerd worden onze
klandizie te hebben en waar klanten vertrouwen dat we onze
beloftes waar maken.
Ik reken op u om de waarden van onze Ethische Gedragscode
te delen en ernaar te leven en ons bedrijf te helpen een
duurzaam succes te bereiken.

Éric Martel
President en CEO
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Wie moet
zich aan
de Code
houden?
ONZE ETHISCHE GEDRAGSCODE
waarin de globale normen voor ons
bedrijf en onze activiteiten zijn opgesteld,
is van toepassing op alle leden van de
Bombardier-gemeenschap, inclusief
de Raad van Bestuur, het management
en de werknemers op elk niveau, in elk
land en van elke juridische entiteit van
Bombardier (inclusief joint ventures
waar Bombardier een meerderheids- of
controlerend belang heeft).
Van management en werknemers
wordt ook verwacht dat zij te allen
tijde alle beleidslijnen, richtlijnen en
procedures van Bombardier naleven. Van
leveranciers, dienstverleners en adviseurs
van Bombardier wordt verwacht dat zij
de Gedragscode voor Leveranciers van
Bombardier naleven wanneer zij met of
namens Bombardier handelen.
4
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Hoe wordt
de Code
beheerd?
HET ETHICS AND COMPLIANCE OFFICE
(bureau voor ethiek en compliance) van
Bombardier heeft een bestuursstructuur
geïmplementeerd om te verzekeren
dat de principes van deze Code binnen
de gehele organisatie op effectieve
wijze worden nageleefd, bevorderd en
beheerd. Het Ethics and Compliance
Office houdt toezicht op de inspanningen
van Bombardier om een ethische
werkomgeving en een bedrijfsvoering van
de hoogste ethische normen te bevorderen.

Alle werknemers van
Bombardier met een
leidinggevende positie dragen
de verantwoordelijkheid om
te verzekeren dat de Code
op actieve wijze binnen
hun teams wordt verdeeld,
begrepen en gevolgd.
BOMBARDIER ETHISCHE GEDRAGSCODE
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DE CODE
NALEVEN
Ongeacht uw functie of locatie
bent u als werknemer van
Bombardier verplicht om de
Code na te leven.
Als u pas bent aangenomen bij
Bombardier, dient u de Code
te lezen en een bevestiging te
ondertekenen, waarin u verklaart
dat u de Code hebt begrepen
en ernaar zult streven deze na te
leven. Elk jaar zijn aangewezen
managementleden verplicht een
bevestiging te ondertekenen
waarin zij erkennen de Code te
hebben gelezen en begrepen en
eveneens aan te geven of zij zich
bewust zijn van enige schending
van de bepalingen van de Code.

Basis van
de Code

Onze cultuur
Als medewerkers van Bombardier laten we ons
leiden door vijf belangrijke steunpilaren die de
fundering zijn onder de cultuur die we samen
opbouwen.
Deze steunpilaren zijn gebouwd op integriteit:
dat is de rode draad tussen alles waar we ons
op richten, die ervoor zorgt dat we de hoogste
ethische standaards gebruiken die naar een
langdurig en duurzaam succes leiden:
 e zijn een organisatie waar mensen
W
en klanten centraal staan

De wetgeving naleven
Als internationaal bedrijf doet Bombardier wereldwijd in vele landen
zaken. Dit betekent dat we de wetten en voorschriften van meerdere
rechtsgebieden - inclusief landen, provincies, staten, gemeenten en
internationale instanties - moeten naleven als deze van toepassing zijn
op onze bedrijven en activiteiten. Wanneer de lokale wetgeving iets
toestaat wat door onze Code wordt verboden, dan primeert onze Code.
Als u een conflict ondervindt tussen de wetgeving van een land waarin
Bombardier zakendoet en deze Code, of als u uitleg wenst over de
toepasselijke wetgeving, dan dient u contact op te nemen met een
vertegenwoordiger van de Legal Services (juridische afdeling) of het
Ethics and Compliance Office (bureau voor ethiek en compliance).

We waarderen prestaties en komen onze
beloftes aan aandeelhouders na
 perationele uitmuntendheid zit in het DNA
O
van ons bedrijf geworteld en is een integraal
onderdeel van alles wat we doen
We werken samen in een echte teamgeest
 e zijn te allen tijde en op alle niveaus in de
W
organisatie transparant en authentiek

Ondersteuning van het grootste
duurzaamheidsinitiatief ter wereld
Bombardier heeft het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend
en wij streven ernaar om de tien fundamentele principes op het gebied van
mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding
op actieve wijze te stimuleren door middel van onze bedrijfsstrategieën en al
onze activiteiten. Onze Ethische gedragscode omvat dit streven en begeleidt
alle werknemers om deze kernprincipes te handhaven.
BOMBARDIER ETHISCHE GEDRAGSCODE
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Onze
verantwoordelijkheden

Wat werknemers moeten doen
Als werknemer van Bombardier wordt van u verwacht dat u:
Ethisch handelt;
 w bijdrage levert om de
U
doelstellingen van Bombardier
te behalen, terwijl u zonder
compromissen de Code naleeft
bij al uw beslissingen ;
 p de hoogte bent van de inhoud van
O
de Code;
 m advies vraagt: raadpleeg uw
O
leidinggevende of een van de
contactpersonen van Bombardier op
pagina 14, als u vragen hebt over de
Code of over het Programma inzake
ethiek en compliance

 eelneemt aan verplichte online of
D
klassikale training over ethiek en
compliance;
 ich uitspreekt: zorg ervoor dat u weet
Z
hoe u een mogelijke schending van de
Code kunt melden, meld alle potentiële
schendingen en geef ondersteuning bij
de interne beoordeling ervan; en
 iet handelt op een manier die tegen
N
de essentie van deze Code indruist
en die de reputatie van Bombardier
kan schaden.

BOMBARDIER ETHISCHE GEDRAGSCODE
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Wat het management
moet doen
Wij geloven dat voorbeelden van
ethisch gedrag beginnen bij het
management. Naast de hierboven
genoemde verantwoordelijkheden van de
werknemers, moeten ook de managers
van Bombardier zich als rolmodel
gedragen en hoge ethische normen
uitdragen die aan de geest van deze
Code voldoen. Elke manager is ervoor
verantwoordelijk te verzekeren dat binnen
hun verantwoordelijkheidsgebied geen
wetten, interne richtlijnen of bepalingen
uit deze Code worden overtreden.

Als manager van Bombardier wordt van u verwacht dat u:
 erantwoordelijkheid neemt, de Code
V
tot in detail kent en deze op actieve
wijze in de werkomgeving en binnen
uw team bevordert;

 rvoor zorgt dat uw werknemers
E
deelnemen aan verplichte online of
classroom-trainingen inzake ethiek
en compliance;

 et goede voorbeeld geeft en dat
H
u als een rolmodel van ethisch
gedrag handelt;

 aakzaam bent om overtredingen van
W
de Code te voorkomen, te detecteren
en desgevallend hierop
te reageren;

 en werkomgeving creëert die de
E
inhoud en de geest van de Code
weerspiegelt;
 amenwerkt met het Ethics and
S
Compliance Office (bureau voor ethiek
en compliance) van Bombardier om
de Code aan uw werknemers door
te geven, ervoor te zorgen dat zij
deze hebben gelezen en begrepen
en vervolgens, zoals gevraagd, ter
bevestiging hebben ondertekend;
 et Ethics and Compliance Office
H
op actieve wijze ondersteunt bij het
implementeren van maatregelen en
activiteiten die gerelateerd zijn aan de
Code en aan het Programma inzake
ethiek en compliance van Bombardier;

 escherming biedt aan diegenen die
B
overtredingen gemeld hebben;
 e gepaste disciplinaire maatregelen
D
vastlegt in geval van wangedrag
en ervoor zorgt dat deze worden
toegepast om de zaak op te lossen; en
 e juiste ondersteuning zoekt bij het
D
Ethics and Compliance Office (bureau
voor ethiek en compliance) of bij om
het even welke andere relevante bron,
wanneer u overtredingen van de Code
of toepasselijke wetgeving vaststelt.

BOMBARDIER ETHISCHE GEDRAGSCODE
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Overige beleidslijnen
en procedures van
Bombardier
Alle door Bobardier uitgegeven
beleidslijnen zijn aan deze Code
onderworpen. U bent verplicht om,
naast de inhoud van deze Code, alle
beleidslijnen die voor u van toepassing
zijn, te volgen. Als er enige afwijkingen
bestaan tussen de Code en een
beleidslijn, dan primeert altijd de Code.

Elk team of afdeling die een
nieuwe beleidslijn of richtlijn
wil uitgeven, dient eerst contact
op te nemen met het
Beleidsbureau van Bombardier
(policy_office@bombardier.com)
om schriftelijke toestemming
te krijgen en coördinatie op globaal
niveau te verzekeren.

12
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Potentiële
overtredingen
van de Code melden

Meewerken aan
interne beoordelingen
en onderzoeken

Als werknemer van Bombardier hebt u de
plicht om potentiële overtredingen van de
wetgeving, van deze Code of enige andere
beleidslijn van Bombardier te melden. U
dient deze melding te maken bij een van
de volgende bronnen: uw leidinggevende,
een Human Resources business partner,
een vertegenwoordiger van de Legal
Services (juridische afdeling), uw
plaatselijke ambassadeur voor ethiek en
compliance of het Ethics and Compliance
Office (bureau voor ethiek en compliance).
Als u liever anoniem blijft, dient u het
vertrouwelijke meldingssysteem van
Bombardier te gebruiken.

Werknemers van Bombardier, evenals
vertegenwoordigers die ten gunste van
Bombardier handelen, moeten, wanneer
vereist, volledig meewerken aan alle
interne beoordelingen en onderzoeken.

Ongeacht de methode die u kiest, worden
alle meldingen uitermate vertrouwelijk
behandeld. Als u een melding maakt of
in goed vertrouwen inlichtingen vraagt
betreffende potentiële overtredingen van
de Code of als u begeleiding zoekt over hoe
om te gaan met vermeende overtredingen,
dan kunt u dit doen zonder dat u bang
hoeft te zijn voor vergeldingsmaatregelen.

Werknemers die de wetgeving niet
naleven, stellen zichzelf en Bombardier
bloot aan burgerrechtelijke of
strafrechtelijke procedures. Het niet
naleven van de Code of van relevante
wetgevingen kan leiden tot disciplinaire
maatregelen, die in verhouding staan
tot de ernst van de overtreding. Dit kan,
naast wettelijk opgelegde straffen, leiden
tot disciplinaire maatregelen, inclusief de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Sancties voor
overtredingen
Van elk juridisch systeem dat van
toepassing is op u en uw werk, moet u
de wetten en voorschriften naleven. In
geval u dit niet nakomt, kunt u persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld.

BOMBARDIER ETHISCHE GEDRAGSCODE
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Met wie contact
opnemen
Ethics and
Compliance Office

Het meldingssysteem
van Bombardier

U kunt op één van de volgende wijzen
contact opnemen met het Ethics and
Compliance Office (bureau voor ethiek
en compliance):

Via het online meldingssysteem van
Bombardier kunt u op vertrouwelijke en

Per post
Bombardier Ethics and Compliance Office
400, Côte-Vertu Road West,
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9

anonieme wijze een melding maken. Het
systeem is 24 uur per dag, 7 dagen per
week en 365 dagen per jaar bereikbaar!
Online via de beveiligde website
 elefonisch: op de website kunt u
T
gratis nummers vinden

Ambassadeurs
Ambassadeurs handelen voor
hun locatie als plaatselijke
vertegenwoordigers inzake ethiek en
compliance. Zij zijn voor u beschikbaar
voor advies en begeleiding of om te
helpen met vragen die gerelateerd
zijn aan ethiek en compliance. Zij zijn
gekozen op grond van hun motivatie,
betrouwbaarheid en inzet om een
ethische werkomgeving te bevorderen.

Per telefoon
+1 (514) 861-9481
Per e-mail
compliance.office@bombardier.com

VIA HET INTRANET OF
VIA AFFICHERING OP UW
LOCATIE KUNT U VINDEN
WIE UW PLAATSELIJKE
AMBASSADEUR IS.
14
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Gelijke
werkgelegenheidskansen
Het doel van Bombardier is een werkomgeving te
creëren waarin diversiteit wordt gewaardeerd.
Bombardier behandelt al haar werknemers eerlijk,
ethisch, respectvol en waardig. Bombardier biedt
gelijke werkgelegenheidskansen, ongeacht leeftijd,
geslacht, seksuele geaardheid/identiteit,
invaliditeit, ras, kleur, religie, taal, etniciteit, land
van herkomst, gezinssituatie of burgerlijke staat of
welke andere grond dan ook die wettelijk wordt
beschermd. Bombardier zal van elk land waarin zij
zakendoet, de wetten en voorschriften naleven.

Een gezonde
en duurzame
werkplek
bevorderen

Intimidatie
Bombardier zet zich in om een gezonde en
duurzame werkomgeving te bieden, die vrij is van
intimidatie, inclusief alle vormen van seksueel,
fysiek en psychologisch misbruik. Als werknemer
hebt u recht op een positieve, harmonieuze en
professionele werkomgeving en van u wordt
verwacht dat u hieraan bijdraagt.

BOMBARDIER ETHISCHE GEDRAGSCODE
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Wat moet ik doen?
V: M
 ijn collega praat de laatste tijd vaak
neerbuigend tegen mij. Het is raar,
omdat hij dit bij niemand anders doet. Hij
valt mij steeds vaker persoonlijk aan en
dit begint echt invloed op mij te hebben.
Iedereen in mijn team is gek op hem en
denkt dat ik overdrijf.
Ik weet niet wat ik moet doen...
A: A
 ls de situatie invloed begint te hebben
op uw werkomgeving en uw welzijn,
moet u dit zeker uitspreken. Praat met
uw leidinggevende over wat er gaande
is. U kunt ook contact opnemen met uw
Human Resources business partner of
met het Ethics and Compliance Office
(bureau voor ethiek en compliance)
of gebruik maken van het
meldingssysteem van Bombardier.
Alle gevallen worden met het hoogste
vertrouwelijkheidsniveau behandeld.
U hoeft zich niet geremd te voelen door
angst voor vergelding. Bombardier
heeft namelijk een beleid van
‘nultolerantie ‘ ten opzichte van vergelding.

16
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INTIMIDATIE wordt gedefinieerd als
zijnde elke vorm van gedrag, hetzij
verbaal, non-verbaal of via welk
communicatiemiddelen dan ook,
waarbij een persoon of groep mensen
degenererend, vijandig of afkerig
wordt bejegend met als doel of gevolg:
 et creëren van een
H
intimiderende, offensieve of
vijandige werkomgeving; of
 et op onredelijke wijze
H
belemmeren van de werkprestatie
van een bepaalde persoon.
Het begrip ‘Intimidatie’ omvat niet
de gedragingen en activiteiten van
leidinggevende verantwoordelijken, die
tot hun normale verantwoordelijkheden
behoren en die op een redelijke wijze
worden uitgeoefend.

Gezondheid en
veiligheid
Bombardier beschouwt gezondheid
en veiligheid op het werk voor haar
werknemers, evenals milieubescherming
(“HSE”), als een fundamentele,
maatschappelijke verantwoordelijkheid
van het bedrijf. Wij zullen er altijd naar
streven om een wereldleider te zijn op het
gebied van HSE-preventiecultuur.
Om uw eigen veiligheid en die van
uw collega’s en de gemeenschap in
het algemeen te beschermen, moet u
handelen met het oog op:
 et vermijden van beroepsziekten en
H
ongevallen op de werkplek en
 et melden van elke situatie die fysiek
H
gevaarlijk of schadelijk kan zijn.
U moet er eveneens voor zorgen dat
u niet onder invloed van stoffen werkt
die uw beoordelingsvermogen kunnen
aantasten of die u belemmeren in het
op een effectieve en verantwoordelijke
wijze nakomen van uw plichten . U dient
zich op een verantwoordelijke manier te
gedragen op het vlak van gezondheid en
veiligheid, zowel voor uzelf, uw collega’s
als de gemeenschap in het algemeen.

Wat moet ik doen?

Milieu

Wat moet ik doen?

V: I k ben nieuw bij Bombardier en de
collega die me inwerkt, vertelde me
vandaag dat ik zeer giftige stoffen
in de algemene afvalbak naast ons
werkstation moet gooien. Toen ik
hem vroeg waarom, zei hij dat dit een
gemakkelijkere manier van doen is en
dat het niet echt iets uitmaakt. Ik ben
bang dat dit gevaarlijk kan zijn, niet
alleen voor mijn collega’s maar ook
voor het milieu.

Wij streven er continu naar om de
milieuprestaties van onze activiteiten,
producten en diensten te verbeteren door
een benadering van “totale levenscyclus”
toe te passen. Hiermee beginnen
wij vanaf het eerste concept en de
ontwerpfasen van onze projecten.

V: W
 ij staan onder veel spanning om
het product waaraan we werken,
volgens planning te leveren. Mijn
team en ik hebben een manier
gevonden om de deadline te halen,
maar dit zou betekenen dat wij
enkele veiligheidsprocedures moeten
omzeilen. Mijn team is erg ervaren
en dus zien we dat niet echt als een
probleem. Is het in orde om het proces
te versnellen ten behoeve
van Bombardier?

A: Dit type gedrag druist zeker tegen
onze ethische gedragscode in en
schendt mogelijk ook milieuwetten en
-voorschriften. U moet tegen uw collega
zeggen dat u zich niet op uw gemak
voelt met wat hij zei en onmiddellijk
melding maken bij uw leidinggevende
en uw lokale HSE-team. U kunt ook
contact opnemen met de Ethics and
Compliance Office (bureau voor ethiek
en compliance) of het meldingssysteem
van Bombardier gebruiken.

Bombardier heeft normen,
procedures, noodmaatregelen en
managementsystemen opgesteld
om ervoor te zorgen dat onze
werkzaamheden veilig, ecologisch
en duurzaam worden beheerd. In
de landen waar wij een plaatselijke
vertegenwoordiging hebben, leven wij
bovendien alle relevante milieuwetten na.

A: N
 een! U mag nooit uw veiligheid of
de veiligheid van anderen riskeren om
een deadline te halen, zelfs niet als de
betrokken taken van routineuze aard
zijn. Veiligheidsprocedures bestaan
om u, het bedrijf en onze klanten te
beschermen. Twijfel niet om contact
op te nemen met uw plaatselijke HSEteam om een oplossing te vinden die
zowel veilig als efficiënt is. Veiligheid
komt altijd op de eerste plaats!

BOMBARDIER ETHISCHE GEDRAGSCODE
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Onze
eigendommen
beschermen
Bedrijfseigendommen
U mag de eigendommen van Bombardier
alleen voor legitieme zakelijke doeleinden
gebruiken. Bombardier verwacht dat
alle werknemers goed omgaan met de
eigendommen van het bedrijf en deze
niet blootstellen aan verlies, schade,
misbruik of diefstal.

Intellectuele
eigendommen
Intellectuele eigendommen omvatten
handelsmerken, domeinnamen, patenten,
industriële ontwerpen, copyrights en
handelsgeheimen. U bent verplicht
18
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de intellectuele eigendommen van
Bombardier te beschermen en die van
anderen te respecteren. Uitvindingen of
ontdekkingen die werknemers tijdens
hun werkzaamheden doen, zijn volgens
de toepasselijke wetgeving eigendom
van Bombardier. Intellectueel eigendom
wordt als vertrouwelijke informatie
beschouwd; het wordt daarom door
geheimhoudingsbepalingen gedekt
die in de paragraaf “Bescherming van
vertrouwelijke gegevens en informatie”
van deze Code uiteen worden gezet.

Bescherming van
vertrouwelijke
gegevens en informatie
Vertrouwelijke gegevens en vertrouwelijke
informatie is informatie die eigendom
is van Bombardier en die niet in het
publieke domein behoort. Vertrouwelijke
informatie omvat informatie die door
Bombardier is geproduceerd of in
vertrouwen is verkregen van een derde
partij en die gedekt wordt door een
geheimhoudingsovereenkomst.
Voorbeelden van vertrouwelijke
informatie zijn financiële gegevens,
strategische plannen, informatie
betreffende offertes, persoonsgegevens

van werknemers, juridische documenten en informatie over klanten en
leveranciers. Tenzij u beschikt over de benodigde bevoegdheid of hiertoe
juridisch verplicht bent, mag u vertrouwelijke informatie aan niemand anders
kenbaar maken dan voor wie deze is bedoeld. Dit omvat vertrouwelijke
informatie die door leveranciers en klanten wordt verstrekt. U dient deze
vertrouwelijkheid te allen tijde te waarborgen, zelfs als u niet meer werkzaam
bent bij Bombardier. Ook moet u voorzichtig zijn en misbruik of onopzettelijke
bekendmaking van vertrouwelijke informatie voorkomen. Dit betekent dat u:
 lektronische bestanden en
E
papieren documenten met
vertrouwelijke informatie op
een veilige plek moet bewaren
en wachtwoorden en andere
maatregelen moet gebruiken
om de vertrouwelijke informatie te
beschermen;
 ertrouwelijke zaken niet mag
V
bespreken op plaatsen waar deze
kunnen worden afgeluisterd,
bijvoorbeeld in openbare plaatsen,
zoals liften, gangen, restaurants,
vliegtuigen en taxi’s;

 oorzichtig moet zijn tijdens het
V
bespreken van vertrouwelijke
zaken via mobiele telefoons of
andere mobiele apparaten;
 ertrouwelijke documenten alleen
V
via elektronische middelen, zoals
e-mail, mag versturen als u er
redelijkerwijs vanuit mag gaan dat
dit onder veilige omstandigheden
mogelijk is; en
 nnodig kopiëren van
O
vertrouwelijke documenten
moet vermijden.

Terwijl Bombardier er altijd naar zal streven de vertrouwelijkheid van alle
zakelijke communicatie te beschermen, zij het intern of extern met derde
partijen, moet u zich er altijd van bewust zijn dat, vooral met schriftelijke
communicatie, er gevallen kunnen zijn waarbij uw communicatie in de context
van onderzoek en/of geschillenbeslechting zal worden vrijgegeven aan derde
partijen, zoals regelgevende instanties of rechtshandhavingsinstanties.

Gegevensgeheimhouding
Gegevensgeheimhouding dient ter
bescherming van persoonsgegevens,
ofwel alle gegevens waarmee een individu
persoonlijk kan worden geïdentificeerd
of waarmee iemand als een individu kan
worden aangeduid. Dit soort gegevens mag
u alleen verwerken wanneer dit nodig is
en voor legitieme zakelijke doeleinden. Wij
nodigen u uit om de Privacyverklaring van
Bombardier te lezen.
Als wereldwijde organisatie streven
wij er ook naar om in elk land waarin
wij actief zijn, zaken te doen op een
manier die in naleving is van alle
toepasselijke wetten en voorschriften
inzake gegevensbescherming en te
verzekeren dat u wordt beschermd als
uw persoonsgegevens worden verzameld,
verwerkt en opgeslagen.
Als u enige vragen hebt betreffende
gegevensgeheimhouding, kunt u een
e-mail sturen naar:
dataprivacy@aero.bombardier.com
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Acting with
professionalism in
our communications

Sociale media

Wat moet ik doen?

U mag op een sociaal mediaplatform
nooit openlijk een persoonlijke mening
(positief of negatief) uiten in naam
van Bombardier. Alleen bevoegde
woordvoerders van Bombardier hebben
toestemming om het bedrijf publiekelijk
te vertegenwoordigen. Daarnaast mag
u in naam van Bombardier geen enkel
soort blog creëren, tenzij u hiervoor
toestemming hebt gekregen van de
communicatieafdeling van Bombardier.

V: Mijn team en ik beginnen aan een
nieuw product te werken. Ik wil de
productie graag van begin tot einde
documenteren en een zeer professionele
video “Hoe is het gemaakt” maken die
ik op mijn blog wil plaatsen. Ik ben een
grote fan van wat wij doen, dus de video
zal alleen positieve dingen bevatten. Is
dat in orde?

Als een publieke uitgever van
beursgenoteerde aandelen wordt
Bombardier beheerst door strikte
informatievoorschriften. Sociale media
zijn niet de plaats om gepatenteerde,
niet-openbare en geheime
bedrijfsinformatie te bespreken. Houd
altijd rekening met vertrouwelijkheid
wanneer u iets online deelt.

Plaats of deel op sociale media
nooit inhoud of commentaar die
discriminerend, offensief of ongepast zijn.
Wees u altijd bewust van de realiteit van
het gebruik van sociale media: alles wat
wordt gedeeld, is permanent en heeft
een wereldwijd bereik.
Raadpleeg de Principes inzake Sociale
Media van Bombardier voor meer
informatie. Als u vragen hebt betreffende
sociale media, kunt u een e-mail sturen naar
social.media@bombardier.com.

A: Voor advies moet u zich eerst richten
tot uw lokale Communicatieteam
alvorens u dit idee verder uitwerkt.
U kunt via uw video onopzettelijk
vertrouwelijke of gevoelige informatie
delen wat tegen onze ethische
gedragscode zou indruisen. Alleen
bevoegde woordvoerders van
Bombardier mogen informatie en
afbeeldingen van onze producten in
onze faciliteiten met het publiek delen.
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Wat moet ik doen?
V: Onlangs ontdekte ik dat mensen op
sociale media over Bombardier schrijven.
Wat zij schrijven is beledigend en ik weet
dat het niet waar is. Kan ik hun zeggen
dat zij ongelijk hebben? Moet ik mezelf
identificeren als een werknemer van
Bombardier om geloofwaardiger te zijn?

Communicatie met
anderen
Wees in uw omgang met anderen
oprecht, eerlijk en ethisch en misleid
nooit opzettelijk collega’s of derden
die met Bombardier samenwerken.
Van alle werknemers wordt verwacht
dat zij zich ten opzichte van
anderen respectvol en professioneel
gedragen, met gebruik van passende,
professionele taal in zowel schriftelijke
als mondelinge communicatie.
22
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A: A
 ls een dergelijke situatie zich voordoet,
kunt u het op respectvolle wijze oneens
zijn met die persoon. Een goede vuistregel
is maar één keer te reageren. Denk eraan
bedachtzaam, beleefd en respectvol
te zijn over de mening van een ander,
zelfs als u het er niet mee eens bent.

U kunt uw relatie met Bombardier
bekendmaken, maar zorg dat u duidelijk
maakt dat uw inzichten en meningen
niet de officiële inzichten van het bedrijf
vertegenwoordigen. En vergeet niet dat
veel van onze projecten, contracten en
methodologieën geen publieke informatie
zijn en niet online mogen worden
gedeeld. Iedereen is verantwoordelijk
voor het beschermen van vertrouwelijke
en gepatenteerde informatie. Als u een
negatieve opmerking over Bombardier
tegenkomt, kunt u het altijd melden bij ons
team voor Sociale media.

Publieke
communicatie
Toegewezen woordvoerders binnen
Bombardier zijn verantwoordelijk
voor communicatie met de media,
de beleggingsgemeenschap en
toezichthouders. Als u een vraag krijgt
van iemand die tot een van deze groepen
behoort, verwijs hem of haar dan door
naar een bevoegde woordvoerder.

Media
bombardier.com/en/media
Beleggers
investors@bombardier.com

Als u vragen of twijfels hebt betreffende cyberbeveiliging, kunt u een e-mail sturen naar: cybersecurity@bombardier.com

Cyberbeveiliging
U moet informatie van Bombardier
actief beschermen door cyberbeveiliging
te verzekeren binnen al uw
activiteiten. U moet ook de normen
van de Informatiediensten (IS)/
Informatietechnologieën (IT) van
Bombardier begrijpen en naleven en
de principes inzake cyberbeveiliging
volgen die in ons bewustzijns- en
trainingsprogramma uiteen worden gezet.
Als u een incident inzake cyberbeveiliging
waarneemt, bent u verplicht dit
onmiddellijk te melden.

Wat moet ik doen?
Wat moet ik doen?
V: E erder vandaag ontving ik een e-mail die
een beetje vreemd overkwam. Ik weet
dat ik het niet had moeten doen, maar
ik heb op de link in de hoofdtekst van de
e-mail geklikt en nu ben ik bezorgd dat ik
mogelijk de beveiliging van ons netwerk
heb aangetast. Wat moet ik doen?

A: A
 ls u het probleem niet snel genoeg
meldt, kunt u Bombardier in gevaar
brengen. U moet onmiddellijk contact
opnemen met het cyberbeveiligingsteam.
Hoe sneller we op deze bedreigingen
reageren, des te meer kans we hebben om
ernstige schade te voorkomen.
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Wat moet ik doen?
V: M
 ijn broer en ik zijn bezig met
het opstarten van een klein
hoveniersbedrijf. Ik zal in mijn vrije
tijd de boekhouding en publiciteit
uitvoeren. We zijn pas begonnen en
we hebben nog geen computers of
software. Mag ik mijn Bombardiercomputer buiten werkuren gebruiken
om aan ons nieuwe bedrijf te werken?
A: Z elfs als u ze buiten bedrijfsuren
gebruikt, mogen IT-middelen van
Bombardier niet voor persoonlijke
doeleinden worden gebruikt, en
al helemaal niet voor zakelijke
doeleinden. Bij twijfel kunt u altijd
uw leidinggevende, IT of de Ethics
and Compliance Office (bureau voor
ethiek en compliance) vragen naar de
geldende richtlijnen.

Wel doen

Niet doen

 erzin sterke wachtwoorden
V
(8–12 tekens) die niet
gemakkelijk te raden zijn.

 ergeet niet dat wachtwoorden
V
persoonlijk en vertrouwelijk zijn
en niet mogen worden gedeeld.

 ergrendel uw werkstation
V
(
+ L) altijd als u uw bureau
verlaat.

 aat apparaten niet zonder
L
toezicht en met risico op verlies
of diefstal.

 oud altijd rekening met
H
uw omgeving en wees
voorzichtig dat u niet
onopzettelijk vertrouwelijke
informatie deelt.

Installeer geen ongeautoriseerde
software
en wijzig nooit de configuratie
van Bombardier-apparatuur.
Dit kan de beveiliging
namelijk aantasten.

 eld verdachte berichten of
M
activiteiten onmiddellijk bij het
cyberbeveiligingsteam.
 tel vragen. Neem bij
S
twijfel contact op met uw
cyberbeveiligingsteam.

 aak geen persoonlijke
M
gegevens of informatie van
Bombardier bekend aan
ongeautoriseerde personen
of partijen.
 pen geen e-mails en klik niet
O
op links en open geen bijlagen
als u enige twijfel hebt over de
betrouwbaarheid ervan.

24
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Gebruik
van IT-middelen
van Bombardier
U moet IT-middelen van Bombardier,
inclusief e-mail en internetsystemen
alleen gebruiken voor zakelijke
doeleinden ter ondersteuning van de
activiteiten van Bombardier. Elk ander
gebruik van onze IT-middelen is niet
toegestaan. Denk eraan dat e-mails
gevoelig zijn voor onderschepping en
nooit geheel verwijderd kunnen worden.
Alle IT-middelen die voor zakelijke
doeleinden worden gebruikt, moeten
in het bezit zijn van, geleased zijn
door of onder licentie verstrekt zijn
door Bombardier, tenzij anderszins
goedgekeurd door Bombardier. Alleen
goedgekeurde apparaten van derden
mogen, direct of indirect, op de
IT-middelen van Bombardier
worden aangesloten (zoals computers
of netwerksegmenten).

Wat moet ik doen?
V: I k heb zojuist een uitstekend
softwareprogramma gekocht voor
mijn computer thuis. Ik ben er heel
blij mee en het zou me helpen mijn
werk sneller te doen. Ik heb de licentie
al gekocht. Mag ik het ook op mijn
Bombardier-computer installeren?
A: U
 w persoonlijke software installeren
zou tegen het beleid van Bombardier
zijn. U mag geen software van thuis
of welke andere bron dan ook op uw
bedrijfscomputer installeren zonder
eerst toestemming van Bombardier te
krijgen. Wij staan dit niet toe omdat
we de installatie van virussen willen
voorkomen, maar ook omdat software
strenge auteursrechten heeft die voor
persoonlijk en zakelijk gebruik kunnen
verschillen. Persoonlijke software op
uw bedrijfscomputer installeren, kan
worden beschouwd als piraterij en
illegale software is gelijk aan stelen
waarvoor Bombardier aansprakelijk
kan worden gesteld.

Gezonde
bedrijfsvoering
ondersteunen

Effectenwetgeving
en handel met voorkennis
Behoudens beperkte uitzonderingen, is het illegaal voor
iemand die beschikt over belangrijke, niet-openbare
gegevens van een publiek bedrijf, om waardepapieren van
dat bedrijf te kopen, verkopen of erin te handelen of, om
geheime, belangrijke informatie aan derden door te geven.
Belangrijke, niet-openbare informatie wordt gedefinieerd
als bedrijfsgerelateerde informatie die over het algemeen
onbekend is bij het publiek en die, wanneer openbaar
gemaakt, beleggers kan beïnvloeden of de marktprijs van
de aandelen van het bedrijf kan manipuleren. Voorbeelden
van dit soort informatie zijn:
 ngepubliceerde financiële informatie, inclusief
O
financiële kwartaal- of jaarverslagen die nog niet aan het
publiek zijn bekendgemaakt;
 elangrijke nieuwe contracten, producten, patenten
B
of diensten of aanzienlijke contractuele of zakelijke
verliezen;
 erandering van de Raad van Bestuur of het uitvoerend
V
management, inclusief vertrek van de CEO, CFO, COO of
president (of personen in een gelijksoortige functie) van
het bedrijf; en
 elangrijke aankopen of afstotingen van activa,
B
eigendommen of joint venture belangen.

Daarom geldt dat, als u kennis hebt
inzake belangrijke, niet-openbare
informatie betreffende het bedrijf, het
voor u verboden is om in waardepapieren
van Bombardier te handelen, totdat de
informatie geheel is bekendgemaakt aan
het publiek en een redelijke tijdsperiode
is verstreken opdat de informatie op
ruime schaal kan worden verspreid via
een persbericht. Onder waardepapieren
behoren algemene aandelen (zoals de
Klasse B-aandelen van Bombardier),
prioriteitsaandelen of obligaties. Evenzo,
als u kennis van de belangrijke, nietopenbare informatie over derde partijen,
zoals klanten, wederverkopers en
leveranciers hebt, is het voor u verboden
om in waardepapieren van die derde
partij te handelen, totdat de informatie
geheel is bekendgemaakt en een redelijke
tijdsperiode is verstreken. Op grond van het
Openbaarmakingsbeleid van Bombardier
wordt informatie niet als “openbaar”
beschouwd tot het einde van een periode
van twee volledige handelsdagen, nadat
de informatie aan het algemene publiek is
bekendgemaakt.
U mag zich onder geen enkele voorwaarde
bezig houden met hedging-activiteiten of
met een willekeurige vorm van transacties

van op de beurs verhandelde opties of
enige andere vorm van derivaten die
gerelateerd zijn aan de waardepapieren
van Bombardier, inclusief “put-” en
“callopties”. U mag nooit waardepapieren
van Bombardier verkopen die u niet in uw
bezit hebt (een “short sale”).
Omdat het uitermate moeilijk is om
onderscheid te maken tussen informatie

TENZIJ DIT NOODZAKELIJK IS
VOOR DE BEDRIJFSVOERING
VAN BOMBARDIER, IS HET
ABSOLUUT VERBODEN OM
NIET-BEKENDGEMAAKTE,
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
BOMBARDIER DOOR TE GEVEN
(ook wel ‘tippen’ genoemd)
aan iemand, inclusief externe
professionele adviseurs, andere
werknemers van Bombardier of
hun familieleden.

die “belangrijk” is, zoals hiervoor
gedefinieerd, en informatie die nietbelangrijk is, en om de schijn van
laakbaar gedrag te vermijden, moet u als
werknemer de volgende regels naleven:
 ermijd te allen tijde de aankoop
V
of verkoop van waardepapieren
van Bombardier Inc. aan te bevelen
bij derden.
 et uitzondering van transacties
M
op grond van een op dat moment
geldend automatisch aankoop- of
afstotingsplan van waardepapieren
(Automatisch Plan), raad Bombardier
sterk aan dat als u, als werknemer,
waardepapieren van Bombardier
Inc., voor uzelf of anders, wenst
te kopen, verkopen of erin wilt
handelen, u dit alleen gedurende een
“handelsvenster” doet (zelfs als u niet
persoonlijk of feitelijk bewust bent
van enige belangrijke, niet-openbare
informatie). De Raad van Bestuur van
Bombardier heeft onlangs bepaald dat
“handelsvensters” elke periode van 25
kalenderdagen zullen plaatsvinden.
Deze zullen op de vijfde werkdag
na de publicatie van de financiële
kwartaal- of jaarverslagen van
Bombardier Inc. starten.
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 mag nooit, zelfs tijdens deze
U
25-daagse periode, in waardepapieren
van Bombardier Inc. handelen
als u zich bewust bent van, of,
toegang hebt tot belangrijke,
niet-openbare informatie, zoals
hiervoor is gedefinieerd (en in
een dergelijk geval, alleen na de
beëindiging van een periode van
twee volledige handelsdagen
nadat de informatie is vrijgegeven
aan het algemene publiek), of, als
Bombardier Inc. melding heeft
gemaakt aan haar werknemers via
haar Openbaarmakingsbeleid inzake
bedrijfsgegevens of op andere wijze,
dat handelen in waardepapieren van
Bombardier is verboden.
Om mogelijk onopzettelijk conflict met
dit Openbaarmakingsbeleid te vermijden,
wordt het aangeraden dat, buiten
een aankoopplan van aandelen voor
werknemers of een Automatisch plan,
personen met voorkennis, werknemers
of adviseurs geen uitstaande verkoopof aankooporders aan een makelaar
toevertrouwen.
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Corruptiebestrijding
In alle rechtsgebieden wordt corruptie
als een misdrijf beschouwd. Onder de
relevante nationale en internationale
anticorruptiewetten is corruptie strafbaar
en kan leiden tot gevangenisstraf.
U of een willekeurige derde partij die
ten gunste van Bombardier handelt,
mag onder geen enkele voorwaarden
deelnemen aan welke vorm van corruptie
dan ook, waarbij overheidsambtenaren
of particuliere partijen zijn betrokken.
Bombardier houdt zich aan alle
toepasselijke anticorruptiewetten en
-voorschriften in de landen waar zij
actief is, inclusief de Corruption of
Foreign Public Officials Act (Canada),
de Bribery Act (VK) en de Foreign
Corrupt Practices Act (VS).

CORRUPTIE is misbruik maken
van toevertrouwde macht voor
eigen gewin. Corruptie kan:
 assief (accepterend of eisend)
P
zijn of actief (aanbiedend of
verstrekkend);
 ele vormen aannemen, zoals
V
omkoping, smeergeld, geheime
of andere illegale provisies of
andere illegale of ongepaste
betalingen; en
 etrekking hebben op diverse
B
actoren, zoals personen,
bedrijven, ambtenaren of
functionarissen.

Geschenken en entertainment
Wanneer bedoeld om ongepaste
invloed uit te oefenen op het oordeel
of de handelingen van de ontvanger,
of wanneer dit als zodanig kan worden
opgevat, moet u het geven en ontvangen
van geschenken of entertainment
vermijden. Daarnaast mogen geschenken
en entertainment nooit worden gegeven
of geaccepteerd wanneer dit door
de lokale wetgeving of voorschriften
wordt verboden of wanneer dit door de
beleidslijnen van de ontvanger of gever
wordt verboden.

Wanneer hierdoor de toepasselijke
wetten en voorschriften of andere
beleidslijnen van Bombardier worden
geschonden, mag u nooit geschenken,
entertainment of andere voordelen van/
aan overheidsambtenaren accepteren
of aanbieden. Daarnaast moet ook
onmiddellijk melding worden gemaakt via
het meldingssysteem van Bombardier
of via andere middelen die op pagina
14 worden genoemd, als derde
partijen proberen om werknemers van
Bombardier ongepast te beïnvloeden
door hen, hun familieleden of nauwe
kring van vrienden geschenken en
voordelen aan te bieden.

Wat moet ik doen?
V: Ik heb zojuist een geschenk gekregen
van een leverancier, waarvan ik weet
dat ik het niet kan accepteren. Wat
moet ik doen?
A: V
 raag om advies bij uw
leidinggevende en geef het geschenk,
indien mogelijk, terug aan de
leverancier en leg beleefd ons beleid
uit. Als het onmogelijk is om het
geschenk terug te geven, plaats het
dan in een algemene ruimte waar
iedereen ervan kan genieten. U kunt
voor advies ook contact opnemen met
het Ethics and Compliance Office (het
bureau voor ethiek en naleving).

EEN GESCHENK kan een betaling, fooi, vergoeding, cadeau of voordeel zijn (in contanten
of anderszins) die wordt aangeboden of ontvangen, zoals goederen, apparatuur, persoonlijke
kortingen, contanten, fooien, aandelen. Entertainment wordt gezien als elke vorm van sociale
voorzieningen, inclusief reizen, accommodatie of een uitnodiging die wordt aangeboden
of ontvangen, zoals maaltijden, verblijf in hotel, vliegtuigticket of kaartjes naar sport-, culturele
of sociale evenementen.
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Wat moet ik doen?
V: W
 ij organiseren een bedrijfsevenement
gedurende welke we een volledige
maaltijd serveren en entertainment
hebben voor onze gasten. Ik weet
dat we binnenkort inschrijven op een
aanbestedingsprocedure voor een
plaatselijk overheidsbedrijf en ik dacht dat
het een goed idee zou zijn om enkele van
hun vertegenwoordigers uit te nodigen om
naar ons evenement te komen. Mag dit?
A: I n die context zou het aanbieden van
geschenken, maaltijden of entertainment
aan overheidsambtenaren niet
acceptabel zijn. De meeste landen
hebben wetten die overheidsambtenaren
verbieden of beperken om geschenken
en entertainment te ontvangen. Uw
uitnodiging zou als een omkoping kunnen
worden gezien. Smeergeld aanbieden kan
als strafbare inbreuk worden aangemerkt.

Donaties, sponsoring
en verzoeken om financiering
Wanneer bedoeld om ongepaste
invloed uit te oefenen op het oordeel
of de handelingen van de ontvanger,
of wanneer dit als zodanig kan worden
opgevat, moet u nooit donaties of
subsidies aanbieden of aannemen.
Aan overheidsambtenaren, hun partner,
familie of nauwe kring van vrienden
mogen geen donaties of sponsoring
worden gevraagd, aangeboden of
rechtstreeks gegeven.

Zonder voorafgaande goedkeuring
van het hoofd Aanbesteding is het
streng verboden om rechtstreeks te
communiceren met leveranciers, klanten
of partners om donaties, sponsoring,
geschenken of financiële ondersteuning
te vragen voor een evenement dat
ten behoeve van Bombardier of haar
werknemers wordt georganiseerd.

Fraude
Fraude is het onrechtmatige of criminele gebruik van bedrijfsactiva of
communicatieapparatuur, om opzettelijk derde partijen of het bedrijf te misleiden,
inclusief via belangrijke materiële omissies voor financieel of ander persoonlijk
gewin. Van werknemers en derde partijen die zakendoen met Bombardier en die
zich bezighouden met frauduleuze activiteiten, zal hun dienstverband of zakelijke
relatie met Bombardier worden beëindigd en zij stellen zichzelf in dat geval bloot
aan een burgerrechtelijke of strafrechtelijke veroordeling.

Belangenconflicten

Witwassen

Een belangenconflict is een
willekeurige situatie of regeling
waarbij uw persoonlijke activiteiten of
belangen verstrengeld raken met uw
verantwoordelijkheden ten opzichte van
Bombardier. Bij het uitvoeren van uw
plichten moet u belangenconflicten, hetzij
echt of vermeend, vermijden.

Bombardier onderhoudt alleen relaties met
derde partijen als hun zakelijke activiteiten
in lijn zijn met wat wettelijkewettelijk
wordt voorgeschreven en hun financiële
activa en kasstroom van legitieme bronnen
afkomstig zijn. Wij zijn allemaal verplicht
om de juridische voorschriften inzake
bestrijding van witwassen na te leven,
inclusief het melden van verdacht gedrag
door derde partijen met wie wij zakendoen.
U moet zich houden aan alle toepasselijke
voorschriften omtrent de registratie en
boekhouding van geldmiddelen en andere
transacties en contracten.

Als u verstrengeld raakt in een potentieel
of feitelijk belangenconflict of er getuige
van bent, dan hebt u de plicht om de
kwestie zo spoedig mogelijk bekend
te maken bij het management, een
vertegenwoordiger van Legal Services
(juridische afdeling), of het Ethics and
Compliance Office.

Wat moet ik doen?
V: In mijn team is pas een positie vrijgekomen
en ik weet dat mijn zus perfect zou zijn
voor het werk. Ze is slim, werkt hard en
heeft juist op dat gebied veel ervaring.
Kan ik haar aannemen?
A: U
 w zus aannemen zou een
belangenconflict zijn. U mag niet
betrokken zijn bij het wervingsproces
van een naast familielid en een familielid
mag nooit onder uw leiding werken. Als
uw zus geïnteresseerd is in een loopbaan
bij Bombardier, bent u welkom haar via
ons formele wervingsproces naar andere
functies te verwijzen.

Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van Bombardier moeten te allen tijde volledig,
eerlijk en nauwkeurig zijn en in naleving met alle juridische en boekhoudkundige
verslagleggingseisen. Zij moeten, ondersteund door systemen voor interne controles
van Bombardier, nauwkeurig en waarheidsgetrouw en conform aan relevante
boekhoudprincipes, alle activa, passiva, transacties en gebeurtenissen weergeven.
U moet boeken en bescheiden, zowel afgedrukt als elektronisch, altijd volgens de
opgestelde beleidslijnen en juridische vereisten beheren, opslaan en archiveren.
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Verantwoord
omgaan met derden

Wat moet ik doen?
Naleving
mededingingsrecht
Bombardier voldoet, ongeacht waar zij
zakendoet, aan de mededingings- en
antitrustwetten. U mag nooit praktijken
gebruiken of eraan bijdragen die op
onwettelijk wijze de mededinging
beperken, zoals:
Prijsafspraken;
 arktverdeling (bijv. verdeling
M
van producten, diensten, klanten
en/of territoria);
 rijsgegevens communiceren
P
(bijv. prijzen aanbieden voor
producten en diensten);
 oycots groeperen tegen leveranciers
B
of serviceproviders;
 eelnemen aan een onrechtmatige
D
of heimelijke opstelling van
industrienormen met de intentie om
concurrenten te discrimineren;
 oegang verhinderen tot hulpbronnen
T
(inclusief “niet-afsnoepen” of nietwerving van personeel);

V: A
 fgelopen week deed ik mee aan een
branchespecifieke conferentie en een
andere deelnemer liet vertrouwelijke
documenten liggen die gerelateerd waren
aan een aanbesteding waar Bombardier
ook op inschrijft. De conferentie vond
plaats in een land waar geen enkele
mededingingsrechten gelden. Wat riskeer
ik als ik de documenten heb bekeken en de
inhoud gebruik om ons bod te verbeteren,
zodat onze kansen om de aanbesteding te
winnen toenemen?
A: D
 e informatie in deze documenten
is niet openbaar en niet via een
officieel kanaal verkregen. Zelfs als
in sommige rechtsgebieden geen
mededingingsrechten van kracht zijn,
hebben mededingingsrechten en
internationale wetten een wereldwijde
reikwijdte en zijn deze van toepassing

 nig monopolistisch, heimelijk
E
of samenzwerend gedrag dat
erop is gericht de concurrentie
te verminderen, inclusief
offertevervalsing; of
Industriële spionage.

op Bombardier als zijnde een wereldwijd
opererende organisatie. Als u de
documenten zou meenemen of de
informatie erin zou lezen en gebruiken dan
zou dit als concurrentiebeperkend gedrag
worden beschouwd. Dit zou juridische
consequenties kunnen hebben voor u,
met mogelijk gevangenisstraf. Dergelijk
onethisch gedrag en oneerlijk zakendoen
druist in tegen onze Ethische gedragscode.
Behalve de persoonlijke consequenties
zou ook altijd rekening moeten houden
met de invloed van uw beslissing op
Bombardier en haar reputatie.

Als u enig
anti-mededingingsgedrag
waarneemt of ervaart
door een werknemer van
Bombardier of een derde die
zakendoet met Bombardier,
dan moet u onmiddellijk
de Ethics and Compliance
Office (bureau voor ethiek
en compliance) inlichten.
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Douane,
exportcontrole
en naleving
van embargo’s
In de landen waarin zij zakendoet,
voldoet Bombardier aan alle toepasselijke
exportcontroles en douanewetgeving en
-voorschriften, evenals aan bestaande
economische sancties.
Er mogen onder geen enkele
voorwaarden verkopen of andere
overdrachten en heroverdrachten van
producten, diensten of technologie
worden uitgevoerd die tegen toepasselijke
exportcontroles, embargo’s, economische
sancties of douanewetgeving en
-voorschriften zijn. Vermijd vooral dat
transacties met of bekendmakingen
aan buitenlandse personen of entiteiten
worden onderworpen aan beperkingen
inzake douanecontroles.
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Overheden
en lobbyen
Gezien haar internationale en
gediversifieerde aard wordt Bombardier
aan een grote reeks nationale en
plaatselijke wetten en voorschriften
onderworpen. Van Bombardier en haar
werknemers wordt verwacht dat zij alle
juridische en contractuele verplichtingen
nakomen wat betreft het omgaan met
de diverse overheden en regelgevende
instanties. Als u en een derde partij
omgaan met overheidsambtenaren of
andere overheidsvertegenwoordigers
en ten behoeve van Bombardier
onderhandelingen voeren over contracten,
dan bent u ervoor verantwoordelijk dat u
alle toepasselijke wetten en voorschriften
kent en naleeft, inclusief de regels die
betrekking hebben op lobbyen.

Politieke activiteiten
Als werknemer van Bombardier kunt u
zich bezighouden met legitieme politieke
activiteiten, mits binnen de toepasselijke
wetgeving. Dergelijke activiteiten moet u
in uw eigen tijd en zonder gebruikmaking
van eigendommen en middelen van
Bombardier uitvoeren. U mag zich
verkiesbaar stellen of andere politieke
functies uitoefenen, maar u moet wel
uw leidinggevende of de Ethics and
Compliance Office (bureau voor ethiek
en compliance) hieromtrent inlichten,
om de invloed van uw betrokkenheid
te bespreken met betrekking tot uw
plichten jegens Bombardier. U mag uw
mening over belangrijke publieke en
gemeenschappelijke kwesties uiten, maar
het moet te allen tijde duidelijk zijn dat
deze uitgesproken meningen niet die van
Bombardier zijn.
In elk rechtsgebied waar Bombardier
zakendoet, houden Bombardier
en haar werknemers zich aan alle
wetten en voorschriften aangaande
politieke contributies.

