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1.

HET COMMITMENT VAN BOMBARDIER VOOR EEN
DUURZAME TOELEVERINGSKETEN

Bombardier is van mening dat een goede ethiek en een sterke betrokkenheid bij maatschappelijk
verantwoord ondernemen en duurzame bedrijfspraktijken essentieel zijn om de uitdagingen
en kansen van een snel veranderende, wereldwijde omgeving te kunnen aanpakken. Om deze
verbintenis na te komen, ondertekent Bombardier sinds 2007 het Global Compact van de Verenigde
Naties (UNGC) en zet zich dus in voor de actieve bevordering van de tien grondbeginselen
van de UNGC op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Deze
grondbeginselen zijn opgenomen in onze Leverancierscode.
Daarom wil Bombardier haar toeleveringsketen actief betrekken bij het naleven van haar
gedragscode voor leveranciers (hierna de “Leverancierscode” genoemd).
Deze Leverancierscode is van toepassing op de leveranciers van producten en diensten, adviseurs, agenten
en vertegenwoordigers van Bombardier (elk een “Leverancier” en gezamenlijk de “Leveranciers”).

2.

WETTELIJKE NALEVING

De Leveranciers van Bombardier moeten zich houden aan de dwingende bepalingen van deze
Leverancierscode en aan alle toepasselijke wetten en voorschriften in alle jurisdicties waar zij actief
zijn en ze moeten hun uiterste best doen om te voldoen aan de andere beginselen die in deze code
zijn vastgelegd, wanneer zij met of namens Bombardier handelen. Om maatschappelijk verantwoord
ondernemen te stimuleren verwacht Bombardier bovendien van haar Leveranciers dat zij de normen
van deze Leverancierscode toepassen op hun eigen toeleveringsketen.
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3.

ONZE NORMEN

3.1. ARBEID
De Leveranciers moeten ten minste voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van
het lokale arbeidsrecht in de landen waar zij actief zijn. Daarnaast moeten de Leveranciers zich
aan de volgende beginselen houden:

3.1.1. N
 ON-DISCRIMINATIE BIJ DE
WERKGELEGENHEID

Bombardier ondersteunt diversiteit en
gelijkheid op het gebied van werkgelegenheid.
De Leveranciers moeten gelijke kansen op werk
en een eerlijke compensatie (bv. minimumloon,
maximale werktijden, rustdagen) bieden
zonder enige discriminatie.

3.1.2. KINDERARBEID
Bombardier zal geen gebruik maken
van kinderarbeid en zal het gebruik van
kinderarbeid door haar Leveranciers ook
niet tolereren. Onder kinderarbeid in de
zin van deze Leverancierscode verstaan
we alle werkzaamheden door werknemers
jonger dan 15 jaar, behalve wanneer
dergelijke arbeid de basis vormt van een
beroepsopleiding of deel uitmaakt van een
opleidingsprogramma. Voor arbeid of werk
dat wat betreft aard of omstandigheden
ongeschikt is voor personen jonger dan 18
jaar, wordt met kinderarbeid verwezen naar
werknemers jonger dan 18 jaar.

3.1.3. D
 WANGARBEID /

MODERNE SLAVERNIJ /
MENSENHANDEL

Bombardier zal zich niet inlaten met
dwangarbeid, slavernij of mensenhandel,
noch zal zij dit op welk niveau dan ook
tolereren in haar toeleveringsketens.
Leveranciers mogen geen werk of diensten
eisen van personen onder dreiging van
welke gevolgen dan ook. Zo moeten
werknemers van Leveranciers vrij zijn om
hun werk te verlaten of hun dienstverband
met een redelijke opzegtermijn te
beëindigen, en mogen ze niet verplicht
worden om een door de overheid
afgegeven legitimatiebewijs, paspoort
of werkvergunning in te leveren als
voorwaarde voor indienstneming.

3.1.4. VRIJHEID VAN VERENIGING
De Leveranciers moeten het beginsel
van vrijheid van vereniging en het recht
op collectieve onderhandelingen van hun
werknemers erkennen en respecteren.

3.1.5. RESPECT EN WAARDIGHEID
De Leveranciers moeten al hun werknemers
(ongeacht hun arbeidsstatus) eerlijk,
ethisch, respectvol en waardig behandelen.
De Leveranciers moeten hun werknemers
beschermen tegen intimidatie, pesten en
slachtofferen op het werk, met inbegrip
van alle vormen van seksueel, fysiek en
psychisch misbruik, alsmede tegen elke
vorm van vergelding.
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3.2. GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Bombardier verwacht van haar Leveranciers dat de gezondheid en veiligheid van hun
medewerkers in alle aspecten van hun activiteiten een prioriteit is. De Leveranciers moeten zich
ten minste houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen op het gebied van
gezondheid en veiligheid. Verder moeten de Leveranciers a) passende maatregelen nemen, zoals
het implementeren en handhaven van beleidsmaatregelen, normen, procedures, noodmaatregelen
en managementsystemen, om beroepsziekten en werkgerelateerde ongevallen te voorkomen
en een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers te bieden, en b) Bombardier voorzien
van de nodige documentatie en gegevens om een veilig en gezond gebruik van de producten
van de leverancier door Bombardier en haar stakeholders te waarborgen.
Bombardier stimuleert haar Leveranciers om het volgende doen:
• hun management, werknemers en aannemers op de hoogte stellen van hun inspanningen om
de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren en om hierover trainingen te geven;
• een OHSAS 18001, ISO 45001 of een gelijkwaardige certificering (indien van toepassing)
aanvragen en in stand houden; en
• de gezondheids- en veiligheidsprestaties van hun onderneming systematisch te evalueren
door middel van passende audits en de voortgang ervan te rapporteren.

3.2.1. D
 RUGS EN ALCOHOL
De Leveranciers moeten ervoor zorgen dat al hun medewerkers die in opdracht van Bombardier
en/of op de faciliteiten van Bombardier werken zich houden aan alle toepasselijke lokale wet- en
regelgeving wat betreft het gebruik van drugs en alcohol.

3.3. MILIEU
Bombardier hanteert een duurzame bedrijfsvoering, in overeenstemming met alle toepasselijke
milieuwetten en -voorschriften. Van leveranciers wordt verwacht dat ze op een duurzame
manier werken, waarbij milieubescherming centraal staat bij alle activiteiten. De Leveranciers
moeten ten minste a) voldoen aan alle milieuwetten en -voorschriften die van toepassing
zijn op hun producten of activiteiten, en b) de gegevens verstrekken die Bombardier en haar
klanten nodig hebben om aan hun nalevingsverplichtingen te voldoen. De Leveranciers moeten
er in alle gevallen naar streven om de impact van hun activiteiten en producten op het milieu
te beperken en bij het productontwerp rekening houden met de “totale levenscyclus”.

3.3.1. LEVERANCIERS MOETEN:
• alle passende beleidsmaatregelen, normen,
procedures, noodmaatregelen
en managementsystemen toepassen
om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten
op een duurzame manier plaatsvinden; en
• de nodige maatregelen nemen om
milieuververontreiniging te voorkomen,
de natuurlijke hulpmiddelen die nodig zijn
voor zijn activiteiten in stand te houden
en relevante noodplannen en -procedures
te implementeren.

3.3.2. B
 OMBARDIER RAADT HAAR
LEVERANCIERS AAN OM:
• hun management, werknemers en aannemers
op de hoogte te stellen van hun inspanningen
om het milieu te verbeteren en om hierover
trainingen te geven;
• een ISO 14001 of een gelijkwaardige
certificering (indien van toepassing)
aan te vragen en in stand te houden; en
•d
 e milieuprestaties van hun onderneming
systematisch te evalueren door middel
van passende audits en de voortgang
ervan te rapporteren.
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3.4. CORRUPTIEBESTRIJDING
De Leveranciers moeten alle toepasselijke anticorruptiewetten en -voorschriften naleven,
met name de bepalingen die corruptie, omkoping en andere onethische handelspraktijken
verbieden. Bovendien mogen de Leveranciers nooit illegale betalingen aan wie dan ook
verrichten of goedkeuren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, werknemers van Bombardier.

3.5. FRAUDE
De Leveranciers moeten altijd integer handelen en mogen zich niet inlaten met welke
frauduleuze activiteiten dan ook.

3.6. BELANGENCONFLICTEN
Leveranciers moeten alle vermeende, potentiële of werkelijke belangenconflicten melden aan
de Ethics and Compliance Office van Bombardier zodra zij zich hiervan bewust zijn geworden.
Elke activiteit die ondanks het feitelijke of schijnbare conflict is goedgekeurd, moet worden
gedocumenteerd.

3.7. EERLIJKE CONCURRENTIE EN ANTITRUSTWETTEN
Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied
van exportcontrole naleven wanneer zij met of namens Bombardier handelen.

3.8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Leveranciers moeten:
• handelen in overeenstemming met het nationale en internationale mededingingsrecht
en niet deelnemen aan prijsafspraken, markt- of klantenverdeling of offertevervalsing
met concurrenten;
• intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren;
• voorkomen dat eigendomsinformatie van Bombardier wordt gedeeld of openbaar gemaakt
zonder haar uitdrukkelijke toestemming.

3.9. PRIVACY VAN GEGEVENS
• De Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied
van bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking van informatie over werknemers
of klanten van Bombardier.
•D
 e Leveranciers moeten onbevoegd gebruik, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens
van Bombardier onmiddellijk melden aan de Ethics & Compliance Office, of aan de toezichthouders
voor gegevensbescherming van Bombardier.
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4.

BESTUUR

4.1. NALEVING VAN DE LEVERANCIERSCODE
 ombardier kan controleren of de Leveranciers voldoen aan deze Leverancierscode. Een
B

dergelijke controle is mogelijk door middel van een zelfevaluatie van een Leverancier of door
middel van een audit door Bombardier (of een door Bombardier aangewezen derde die
na voorafgaande kennisgeving de faciliteiten van de Leverancier kan bezoeken).
Bombardier stimuleert zijn Leveranciers om beleidsmaatregelen, procedures, instrumenten
en indicatoren toe te passen om de naleving van de hierboven vermelde grondbeginselen
te waarborgen. Verder wordt van leveranciers verwacht dat zij hun eigen toeleveringsketens
op zo’n manier beheren, controleren en ontwikkelen dat aan de eisen in deze Leverancierscode
van Bombardier wordt voldaan.

4.2. SELECTIECRITERIUM
Naleving van deze Leverancierscode is een belangrijk criterium dat in aanmerking wordt
genomen bij Bombardiers selectieproces van Leveranciers.

4.3. CORRIGERENDE MAATREGELEN
Wanneer een situatie van niet-naleving wordt vastgesteld, kan Bombardier samen met haar
Leveranciers een correctieplan ontwikkelen en implementeren om het probleem te verbeteren
en op te lossen.

5.

EEN MOGELIJK PROBLEEM OF KWESTIE MELDEN

In geval van vragen of problemen, of wanneer er zich eventuele ethische of nalevingskwesties
voordoen, hebben de Leveranciers de verantwoordelijkheid om deze naar voren te brengen door
contact op te nemen met de Ethics and Compliance Office van Bombardier (of door middel
van de kennisgevingsbepaling in het toepasselijke leveringscontract met Bombardier):

PER POST

BOMBARDIERS RAPPORTAGESYSTEEM

Bombardier Ethics and Compliance Office
800 Blvd. René-Lévesque West, 29th floor
Montreal, Quebec
Canada
H3B 1Y8

U kunt een melding vertrouwelijk en anoniem
indienen via het online rapportagesysteem van
Bombardier, dat 24 uur per dag, 7 dagen per
week, 365 dagen per jaar beschikbaar is via een
beveiligde website.

PER TELEFOON
+1 (514) 861-9481

PER E-MAIL
compliance.office@bombardier.com
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