GEDRAGSCODE VOOR MEDEWERKERS
De Boeing gedragscode regelt het gedrag dat van alle Boeing medewerkers wordt verwacht. Boeing doet
op een eerlijke, onpartijdige, ethische en juiste wijze zaken en leeft daarbij alle wetten en voorschriften die
van toepassing zijn, volledig na. Bij het zakendoen ligt integriteit ten grondslag aan alle relaties van het
bedrijf, waaronder de relaties met klanten, leveranciers, plaatselijke gemeenschappen en de relaties
tussen medewerkers onderling. Van de Boeing medewerkers wordt verwacht dat zij de hoogste ethische
normen van professioneel gedrag bij de uitvoering van hun taken voor het bedrijf handhaven.
Medewerkers mogen niet betrokken zijn bij gedrag of activiteiten die vragen oproepen over de eerlijkheid,
onpartijdigheid of reputatie van het bedrijf of die het bedrijf op enige wijze in opspraak kunnen brengen.
Als een Boeing medewerker verzeker ik dat:


ik niet betrokken zal raken bij enige activiteit die een belangenverstrengeling zou kunnen veroorzaken
voor mijzelf of het bedrijf.

 ik mijn functie bij Boeing niet zal gebruiken voor persoonlijk gewin door Boeing onbehoorlijk te

gebruiken, door het gebruik van niet-openbaar gemaakte informatie, of door misbruik van mijn
functie. Dit betekent onder meer dat effectentransacties met voorkennis verboden is.
 ik alle beperkingen in acht zal nemen ten aanzien van het gebruik en het openbaar maken van

informatie. Dit betekent onder meer te voldoen aan alle vereisten voor de bescherming van
informatie van Boeing en het verzekeren dat eigendomsrechtelijk beschermde informatie van
andere bedrijven uitsluitend wordt gebruikt en openbaar gemaakt indien dit door de eigenaar van
de informatie wordt toegestaan of anderszins wettelijk wordt toegestaan.
 ik de principes van eerlijke handel als grondslag

aan zie voor al mijn transacties en interacties.

 ik alle bezittingen van het bedrijf, haar klanten en leverancier activa zal beschermen en alleen zal

gebruiken voor de juiste, door het bedrijf goedgekeurde, activiteiten.
 ik alle wetten, regelgeving en voorschriften die van toepassing zijn, zonder enige uitzondering zal

nakomen.
 ik onmiddellijk alle illegale of onethische handelingen aan de bedrijfsleiding of aan andere

bevoegde organen zal melden (zoals op het gebied van ethiek, de wet, beveiliging, gelijke kansen
op werkgelegenheid).
Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid om vragen te stellen, advies te vragen en verdachte
schendingen van de gedragscode te melden. Vergelding tegen medewerkers die reële kwesties
melden, is verboden.
Ik heb de Boeing gedragscode gelezen en verklaar dat:


ik de Boeing gedragscode begrijp.



ik naar beste weten de Boeing gedragscode naleef.



ik de Boeing gedragscode zal blijven naleven.
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