
Gedragscode 2023 
Stimuleren van verantwoorde groei



Gedragscode:  
Kern van hoe  
we verantwoorde  
groei stimuleren 
Aan mijn teamgenoten: 

Elke dag werken we hard om verantwoorde groei te 
stimuleren. Dit betekent groei en succes op de markt, ons 
richten op de cliënt bij alles wat we doen, risico’s goed 
beheren en ervoor zorgen dat onze groei duurzaam is.

Onze gedragscode is een leidraad voor hoe wij deze dingen 
doen, onze waarden in praktijk brengen en ons doel bereiken 
om het financiële leven beter te maken.

Om dit alles goed voor ogen te houden, moeten we jaarlijks 
onze gedragscode opnieuw bekijken, erkennen en begrijpen. 
Daarvoor wil ik u bedanken en voor het handhaven van onze 
ethische normen en voor het blijvende engagement wat 
betreft onze waarden in alles wat u dagelijks doet voor onze 
cliënten, teamgenoten en gemeenschappen.

Brian Moynihan 
Algemeen directeur (CEO) Bank of America



Wat zou u graag willen kunnen doen?®

Bij Bank of America stellen we deze vraag elke dag aan iedereen die we van dienst zijn. Het is de kern van hoe we  
onze waarden in de praktijk brengen, ons doel bereiken en verantwoorde groei realiseren.

Onze waarden 

• Samen leveren/presteren

• Verantwoordelijk optreden

• De kracht van onze  
mensen realiseren

• Vertrouwen hebben in  
het team

Ons doel 

Helpen om het financiële 
leven beter te maken, door 
de kracht van elke connectie.

Verantwoorde groei 

• We moeten groeien en 
succes hebben op de markt 
— geen excuses

• We moeten groeien met 
onze klantgerichte strategie

• We moeten groeien binnen 
ons risicokader

• We moeten groeien op een 
duurzame manier

Acht 
bedrijfsonderdelen 

Dienstverlening voor de 
belangrijkste financiële 
behoeften van mensen, 
bedrijven, institutionele 
beleggers via acht 
bedrijfstakken

Onze waarden
Samen leveren/presteren
We vinden het belangrijk om elke klant, cliënt en 
teamgenoot als een individu te behandelen en om ieder 
ogenblik als belangrijk te beschouwen. We streven ernaar 
om dit te bereiken met discipline en enthousiasme. We 
geloven in een persoonlijke connectie met mensen met 
empathie en begrip. We geloven dat alles wat we doen voor 
klanten, cliënten, teamgenoten en gemeenschappen die we 
van dienst zijn gebouwd is op een stevige zakelijke basis die 
resultaat oplevert voor aandeelhouders.

Verantwoordelijk optreden
We geloven dat integriteit en gedisciplineerd risicobeheer 
de basis van onze bedrijfsactiviteiten vormen. We zijn ons 
ervan bewust dat onze beslissingen en handelingen invloed 
hebben op het dagelijkse leven van mensen. We geloven in 
het nemen van beslissingen die duidelijk, eerlijk en gegrond 
zijn op de beginselen van gedeeld succes, verantwoordelijk 
burgerschap en het bouwen aan gemeenschappen.

De kracht van onze mensen realiseren
We streven ernaar om alle werknemers te helpen om 

hun volledige potentieel te bereiken. We geloven dat 

verschillende achtergronden en ervaringen ons sterker 

maken. We respecteren ieder individu en waarderen  

onze verschillen — in denkwijze, stijl, culturen, etniciteit  

en ervaring.

Vertrouwen hebben in het team
We geloven dat de beste resultaten worden behaald als 

mensen doorheen het hele bedrijf samenwerken. We 

geloven dat fantastische teams gestoeld zijn op wederzijds 

vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. We handelen 

als één bedrijf en geloven dat wanneer we samenwerken, 

we het beste tegemoetkomen aan de behoeften van onze 

klanten en cliënten.
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Ons doel 
We laten ons leiden door ons doel om te helpen het 
financiële leven beter te maken door de kracht van elke 
verbinding. We bereiken ons doel door ons te richten op 
verantwoorde groei. Door te investeren in het succes van 
onze werknemers, banen te creëren, gemeenschappen 
te ontwikkelen, economische mobiliteit te bevorderen en 
de grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken 
— terwijl we risico’s op de juiste wijze beheren en onze 
cliënten en ons bedrijf rendement bieden — stimuleren we 
de groei en zorgen we voor ons succes op lange termijn.

Onze cultuur
Onze cultuur komt voort uit de manier waarop we het bedrijf 
dagelijks runnen — door verantwoordelijk te handelen en 
risico’s goed te beheren — hetgeen ons engagement voor 
eerlijk en ethisch gedrag omvat evenals integer handelen en 
het naleven van toepasselijke wetten, regels, voorschriften 
en beleid. We erkennen dat het cultiveren van een sterke 
cultuur een voortdurende inspanning is, die dag in dag uit 
op zowel formele als informele manieren wordt bevorderd. 
Het opbouwen van een uniforme cultuur vereist doordachte, 
doelgerichte actie en we doen dit door te zorgen dat al onze 
werknemers — in al onze bedrijfstakken en in elk land en 
elke locatie waar we actief zijn — zijn afgestemd op ons 
doel om het financiële leven beter te maken door de kracht 
van elke verbinding.

4 | Gedragscode 2023 | Ons doel



Verantwoorde  
groei stimuleren
We bereiken ons doel door ons te richten op verantwoorde 

groei. Door te investeren in het succes van onze 

werknemers, banen te creëren, gemeenschappen te 

ontwikkelen, economische mobiliteit te bevorderen en 

de grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken 

— terwijl we risico’s op de juiste wijze beheren en onze 

cliënten en ons bedrijf rendement bieden — stimuleren we 

de groei en zorgen we voor ons succes op lange termijn.

Mensenrechten
Bank of America zet zich in voor het respecteren van  
mensenrechten en toont leiderschap in verantwoorde  
praktijken op de werkplek in ons bedrijf en in alle  
regio’s waar we zakendoen. We streven ernaar om  
het beleid en de praktijken van ons bedrijf af te  
stemmen op internationale normen. Onze inzet  
voor eerlijke, ethische en verantwoorde zakelijke  
praktijken, terwijl we omgaan met onze werknemers,  
cliënten, leveranciers en gemeenschappen over  
de hele wereld, is belichaamd in onze waarden en  
gedragscode. Lees voor aanvullende informatie  
onze Mensenrechtenverklaring. 
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We richten ons op verantwoord groeien
Milieu, maatschappij en bestuur
Bij Bank of America stimuleren we verantwoorde groei met 
een sterke focus op milieu-, maatschappelijk en bestuur-
MMB) (environmental, social and governance, ESG)-
leiderschap. Dit stelt ons in staat onze cliënten te bedienen, 
onze aandeelhouders waarde op lange termijn te bieden via 
duurzame resultaten en enkele van de grootste uitdagingen 
van de samenleving aan te pakken. Onze focus op MMB (ESG) 
helpt ons ook kansen aan te grijpen en risico’s te beheren 
in ons hele bedrijf, helpt bij het bepalen hoe we ons kapitaal 
en onze middelen inzetten en vormt de basis voor onze 
bedrijfspraktijken en hoe en wanneer we onze stem gebruiken 
om onze waarden te ondersteunen. Door onze inzet voor 
MMB-principes bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid 
op als een bedrijf waarvoor mensen willen werken, in willen 
investeren en zaken mee willen doen.

Geïntegreerd in onze acht bedrijfstakken – weerspiegelt 
onze MMB-focus onze waarden, zorgt dat we onszelf 
verantwoordelijk houden, biedt enorme commerciële 
opportuniteiten en stelt ons in staat om gezamenlijke 
successen met onze cliënten en gemeenschappen te creëren.

We moedigen onze werknemers aan om actief te zijn in onze 
gemeenschappen door middel van vrijwilligerswerk, door te 
geven en betere milieubeheerders te zijn. Ga naar HR Connect 
(PZ-connect) en Environmental, Social and Governance 
(Milieu, maatschappij en bestuur) op Flagscape voor meer 
informatie over mogelijkheden en richtlijnen, waaronder 
vrije tijd voor vrijwilligers (voor in aanmerking komende 
werknemers), hoe u vrijwilligersuren kunt registreren, tips om 
thuis en op het werk duurzaam te zijn en hoe u betrokken 
kunt raken bij een afdeling van My Environment®.

Voor meer informatie:

• Kader voor milieu- en maatschappelijk risicobeleid
• Beleggersrelaties — Effect hebben
• Beleggersrelaties — Jaarverslag en proxyverklaring
• Environmental, Social and Governance  

(Milieu, maatschappij en bestuur) op Flagscape
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Onze gedragscode
Bank of America zet zich in voor de hoogste ethische 
en professionele gedragsnormen. De gedragscode (de 
“gedragscode” of de “code”) biedt basisrichtlijnen voor 
handelspraktijken, professioneel en persoonlijk gedrag die 
we als werknemers van Bank of America horen na te leven 
en te handhaven. De gedragscode bevat de volgende 
basisthema’s die overeenstemmen met onze waarden:

We houden ons aan onze code ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

We beheren risico’s op de juiste wijze �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

We handelen ethisch ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

We zijn billijk en eerlijk in onze communicatie ����������������������������������������������������������������������������������������� 24

We beschermen informatie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

We zullen informatie niet misbruiken ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

We beschermen de activa van Bank of America �������������������������������������������������������������������������������������� 30

We voldoen aan wet- en regelgeving ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

We voeren onze financiële zaken op een verantwoorde manier uit ��������������������������������������������������� 34

We waarderen elke teamgenoot ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Hulpmiddelen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38
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Bericht aan werknemers
Niets in deze code verbiedt of beperkt een werknemer of  
zijn/haar rechtskundig adviseur om communicatie op te 
starten met, te antwoorden op een vraag van, informatie 
te bieden aan of getuigenis af te leggen voor de Securities 
and Exchange Commission (SEC), het Ministerie van 
Justitie, Financial Industry Regulatory Authority, Inc., 
van de Verenigde Staten, een andere zelfregulerende 
organisatie of een andere overheids-, wetshandhavings-
of toezichtsinstantie in verband met een melding 
van, onderzoek naar of procedure over vermoedelijke 
schendingen van de wet, en een werknemer is niet 
verplicht om advies of toestemming te vragen van het 
bedrijf alvorens een dergelijke activiteit uit te voeren. In 
verband met deze bovenstaande toegestane activiteiten 
moeten werknemers alle informatie identificeren die 
vertrouwelijk is en de overheidsinstantie vragen deze 
informatie vertrouwelijk te behandelen. Ondanks het 
voorgaande mogen werknemers niet aan derden, waaronder 
een overheids-, wetshandhavings-of toezichtinstantie, 
informatie vrijgeven waar de werknemer in de loop van het 
dienstverband van de werknemer bij het bedrijf van op de 
hoogte raakte die beschermd is tegen openbaarmaking door 
een toepasselijk privilege, waaronder, maar niet beperkt tot 
het advocaat-cliëntprivilege, de werkproduct-doctrine van 
advocaten en/of andere toepasselijke wettelijke privileges. 
Het bedrijf doet geen afstand van toepasselijke privileges of 

van het recht haar vertrouwelijke advocaat-cliëntinformatie, 
werkproduct van advocaten en andere vertrouwelijke 
informatie te blijven beschermen. Werknemers erkennen 
verder dat de mogelijkheid voor werknemers om informatie 
openbaar te maken beperkt of verboden kan worden door 
de toepasselijke wet, en het bedrijf stemt niet in met 
openbaarmakingen die in strijd zijn met de toepasselijke 
wet. Deze toepasselijke wetten omvatten ook, zonder 
beperking, wetten en voorschriften tot beperking van de 
openbaarmaking van vertrouwelijke toezichtsinformatie of 
openbaarmakingen onderworpen aan de Bank Secrecy Act 
(31 U.S.C. §§ 5311-5330), waaronder informatie die het 
bestaan of de beoogde melding over verdachte activiteiten 
zou vrijgeven.

Vertrouwelijke toezichtsinformatie omvat alle informatie 
of materiaal in verband met het onderzoek en het 
toezicht op het bedrijf door de toepasselijke regelgevende 
instanties voor banken, bedrijfsmaterialen in verband met 
of verwijzend naar niet-openbare informatie in verband 
met onderzoeken of toezicht door regelgevende instanties 
voor banken en correspondentie naar of van toepasselijke 
banktoezichthouders.

De termen “Bank of America”, “de bank”, “het bedrijf”, “onderneming” en “bedrijf” verwijzen naar Bank of America Corporation en elk van haar directe en 
indirecte dochterondernemingen. Wij gebruiken deze termen gemakshalve omdat verschillende bedrijven binnen Bank of America dit document gebruiken. 
Het gebruik van deze termen in deze of andere publicaties betekent niet dat u een werknemer bent van Bank of America Corporation. Het gebruik van deze 
termen of de publicatie van dit document heeft geen invloed op uw huidige los (“at-will”) dienstverband. Werknemers blijven in los dienstverband, en het los 
(“at-will”) dienstverband kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door een geautoriseerde bedrijfsverantwoordelijke. Op dezelfde manier wijzigt het gebruik 
van deze voorwaarden of de verplichting om deze code te lezen en na te leven, het dienstverband van de werknemers van derden of contractanten van het 
bedrijf niet. De term “medewerker”, “werknemer”, “teamgenoot” of “u” verwijst naar alle directeuren, functionarissen of werknemers van Bank of America. De 
Gedragscode 2023 vervangt alle andere voorafgaande schriftelijke of mondelinge communicatie, beleidslijnen, regels, praktijken, normen en/of richtlijnen die 
minder beperkend of tegenstrijdig zijn. Bij tegenstrijdigheden met het Werknemershandboek in de V.S. en in landen met een Werknemershandboek heeft de 
tekst van deze code voorrang op het Werknemershandboek in de V.S. en in landen met een Werknemershandboek. Als een bepaling van deze code in strijd is 
met uw plaatselijke wetgeving, zijn de bepalingen van uw plaatselijke wetgeving van toepassing.
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Onze gedragscode
Onze code is van toepassing op alle werknemers van 
Bank of America. Naast werknemers definieert deze code 
wat wij verwachten van iedereen die namens ons optreedt, 
inclusief maar niet beperkt tot consulenten, derden en 
contractanten. Van iedereen die namens ons handelt, wordt 
verwacht de geest van dit document te onderschrijven en 
zich te gedragen met het hoogste integriteitsniveau.

Uw leidinggevende of nalevings- en operationeel-
risicofunctionaris biedt u toegang tot alle handleidingen, 
beleidslijnen, procedures en training in verband met uw 
specifieke functie. U dient het Werknemershandboek in 
de VS en in landen met hun eigen Werknemershandboek 
te raadplegen voor meer informatie over het gedrag van 
werknemers. Het bedrijf kan aanvullende beleidslijnen 
uitvaardigen indien zij dit noodzakelijk of aangewezen 
acht. Van u wordt verwacht te voldoen aan deze code, 
andere beleidslijnen waar in de code naar verwezen wordt, 
aanvullende beleidslijnen die van toepassing zijn op uw 
specifieke functie en aan de geest en letter van alle 
toepasselijke wetten en voorschriften. Schending van de 
gedragscode of andere beleidslijnen, procedures, wetten en 
voorschriften wordt onmiddellijk aangepakt en vormt een 
reden voor disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging 
van het dienstverband en eventueel juridische stappen.
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We houden ons  
aan onze code
Goede, verantwoorde  
beslissingen nemen 
Elke beslissing die we als instelling en als werknemer 
nemen, kan niet alleen invloed hebben op het bedrijf en 
onze teamgenoten, maar ook op onze klanten, cliënten, 
aandeelhouders en gemeenschappen. We streven er 
allemaal naar om goede, verantwoorde beslissingen te 
nemen en om het juiste te doen. Juiste beslissingen nemen 
is echter niet altijd gemakkelijk. Houd het volgende in 
gedachten om u te helpen geïnformeerde, doordachte 

beslissingen te nemen:

• Zorg dat u over relevante feiten beschikt.

• Houd rekening met de relevante wetten, voorschriften, 
regelgevingen en beleidslijnen.

• Houd rekening met tegenstrijdige belangen.

• Identificeer mogelijke opties en hun gevolgen.

• Handhaaf de waarden van Bank of America.

Naleven van de gedragscode en 
jaarlijkse training
Als werknemer of contractant van Bank of America bent  
u verplicht om de gedragscode na te leven en om jaarlijks 
een training over de gedragscode te volgen, waaronder  
een erkenning.

Voor meer informatie:

• Gedragscode op Flagscape
• Beleid inzake nalevingstraining
• Werknemershandboek

Schema voor ethische besluitvorming

NIET ZEKER

NIET ZEKER

NIET ZEKER

Neem contact op met de 
juridische afdeling 

voor advies.

JA

Lees het Wereldwijd 
beleid of neem contact op 

met uw nalevings- en 
operationeel-risicofunctionaris.

Lees de waarden 
van Bank of America 

in de gedragscode voor advies.

Vraag uw leidinggevende of 
de nalevings- en operationeel-
risicofunctionaris om advies. 

Vraag uw leidinggevende of 
de nalevings- en operationeel-
risicofunctionaris om advies. 

NIET ZEKER

JA

JA

NEE

Kan het een negatieve impact op onze 
klanten of aandeelhouders hebben?

NIET ZEKER NEE

Weerspiegelt het de 
kernwaarden van Bank of America?

Zou het problemen geven als deze beslissing 
in het nieuws of op sociale media verschijnt? 

Is het legaal?

Is het in overeenstemming met 
het beleid van Bank of America?

De beslissing om verder te gaan lijkt gepast.
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Billijk handelen en verantwoordelijkheden 
van werknemers
Er wordt van ons bij Bank of America verwacht dat we 
billijk omgaan met onze werknemers, klanten, leveranciers, 
concurrenten en andere derden:

• U mag niet oneerlijk profiteren van werknemers,  
klanten, leveranciers, concurrenten of andere  
derden via manipulatie, verzwijging, misbruik van 
bedrijfseigen en/of vertrouwelijke informatie, het 
bewust verkeerd voorstellen van feiten of andere 
onbillijke zakelijke praktijken.

• U mag geen steekpenningen, smeergeld,  
ongeoorloofde beloften of preferentiële 
kredietverlening geven of aanvaarden.

• U moet betalingsopdrachten, contracten en 
verplichtingen goedkeuren of toekennen op basis van 
objectieve zakelijke normen om vriendjespolitiek of 
vermeende vriendjespolitiek te vermijden.

• U mag op geen enkele manier samenzweren of 
samenspannen met concurrenten.

• U mag de rekening van een klant niet raadplegen,  
behalve voor gepaste zakelijke doeleinden.

Voor verdere informatie kunt u de referenties naar 
beleidslijnen en hulpbronnen in elke sectie van deze 
gedragcode en geconsolideerd in de hulpbronnen beginnend 
op pagina 38.

11 | Gedragscode 2023 | We houden ons aan onze code



Belangrijke verplichtingen  
van leidinggevenden
Als leidinggevende heeft u belangrijke verplichtingen 

om te helpen bij het creëren van een werkomgeving 

waar gedragskwesties actief worden besproken. Deze 

verplichtingen omvatten:

• Het goede voorbeeld geven: “De toon aangeven aan de 
top,” actief ethisch gedrag vertonen, risico’s beheren 
in overeenstemming met het Risicokader en het 
Beheerprogramma voor gedragsrisico’s van het bedrijf 
en de normen van onze code en onze waarden in de 
praktijk brengen.

• Anderen verantwoordelijk houden om te handelen  
in overeenstemming met onze waarden, onze code  
en ons Risicokader en ons Beheerprogramma  
voor gedragsrisico’s.

• Zorgen dat personen die onder uw leiding staan zich 
bewust zijn van onze code en gerelateerde beleidslijnen 
en procedures.

• Zorgen voor een werkplek waar open discussies over 
ethische problemen worden aangemoedigd, zonder 
angst voor vergelding.

• U onthouden van gedrag dat beschouwd zou kunnen 
worden als misbruik van uw positie of invloed (zoals 
teamgenoten ongepast onder druk zetten voor 
persoonlijk voordeel).

• Alle escalaties en klachten vertrouwelijk behandelen en 
bij de afhandeling ervan consequent de beleidslijnen en 
procedures van het bedrijf volgen.

• Melden en/of escaleren van bezorgdheden over 
wangedrag aan de hulplijn voor ethiek en naleving  
of werknemersrelaties.

Voor meer informatie:

• Gedragscode op Flagscape

V:  Hoe kan ik als leidinggevende ethisch  
gedrag bevorderen? 

A:  Geef in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld. Laat 
ook discussies over werkplaatsethiek aan bod komen 
in teamvergaderingen. Zorg dat teamleden zich op hun 
gemak voelen als ze vragen stellen over hun redenen tot 
bezorgdheid. Herinner werknemers eraan dat er geen 
vergeldingsmaatregelen zullen worden getroffen voor  
het in goed vertrouwen en conform deze code melden 
van informatie.
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Gedragsbeheer 
Bank of America erkent het belang van het naleven van 
de wettelijke en reglementaire vereisten in de jurisdicties 
waar zij zaken doet en de risico’s van ongepast en 
onethisch gedrag. Het document Beheerprogramma voor 
gedragsrisico’s geeft een overzicht van de benadering van 
Bank of America voor het beheren van gedragsrisico’s.

De Commissie ethisch toezicht is verantwoordelijk voor 
toezicht op en handhaving van de gedragscode van 
Bank of America. Dit omvat het beoordelen van en helpen bij 
het oplossen van problemen, met inbegrip van strategieën 
om schendingen en bepaalde uitzonderingen te voorkomen, 
en het beoordelen van informatie van de hulplijn voor ethiek 
en naleving. De commissie bestaat uit de hoofdauditor, de 
wereldwijde algemeen juridisch adviseur, de risicodirecteur, 
de wereldwijde nalevings- en operationele-risicofunctionaris  
en het hoofd personeelszaken. 

Voor meer informatie:

• Gedragscode op Flagscape
• Programma’s, beleidslijnen en procedures van 

Bank of America
• Werknemershandboek

Melding van klachten in verband met 
gedrag en mogelijke schendingen
Onderworpen aan de toepasselijke wetten en het Bericht aan 
werknemers in deze code, dient u onmiddellijk elke kennis van 
of informatie over gedrag van wie dan ook in het bedrijf te 
melden, indien u redelijkerwijs gelooft dat het gaat om: 

• een misdrijf of illegale handeling.

• een schending van wet, regelgeving of beleid, met 
inbegrip van deze code.

• oneerlijk of onethisch gedrag, waaronder verduistering 
van gelden of iets van waarde van Bank of America, of 
een ongepaste registratie van de activa of passiva van 
het bedrijf.

U moet ook alle andere omstandigheden of activiteiten 
melden die in strijd kunnen zijn met de gedragscode. 
Indien u vragen of redenen tot bezorgdheid heeft over de 
gedragscode:

• bespreek met uw leidinggevende of de nalevings- en 
operationeel-risicofunctionaris.

• raadpleeg Risk & Compliance (risico en naleving) op 
Flagscape voor meer informatie en contactgegevens.

• Neem contact op met Werknemersrelaties.

Bel onmiddellijk de hulplijn voor ethiek en naleving om 
klachten of mogelijke schendingen betreffende ethische 
problemen of andere ongepaste activiteiten te melden 
via de onderstaande nummers, of dien een rapport in bij 
bankofamerica.ethicspoint.com: 

•  Werknemers in de VS, Puerto Rico en de Amerikaanse 
Maagdeneilanden kunnen gratis bellen via 
888.411.1744.

• Voor werknemers in andere landen zijn de instructies 
om gratis te bellen verschillend voor elke locatie. Zie de 
belinstructies voor de internationale hulplijn voor ethiek 
en naleving

Denk eraan dat klachten of mogelijke schendingen anoniem 
en vertrouwelijk kunnen worden ingediend. 

Bij het melden van verdenking aangaande een financieel 
misdrijf, moet dit worden gemeld via het systeem voor 
verwijzingsbeheer (Referral Management System). Dit kan 
worden gedaan in plaats van of als aanvulling op het melden 
aan de hulplijn voor ethiek en naleving.

Personen buiten de V.S.. moeten op deze koppeling klikken 
voor meer informatie over het melden van hun bezorgdheid.
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Geen vergelding
Bank of America waardeert duidelijke en open communicatie 

en respecteert de bijdragen van alle werknemers.

Er wordt geen vergeldingsactie tegen u ondernomen voor 

het melden, te goeder trouw en in overeenstemming met 

deze code, van informatie die volgens u mogelijk verband 

houdt met wangedrag, onethisch gedrag en/of schending 

van de wet, regels, voorschriften en deze code.

Vergeldingsacties omvatten ontslag, degradatie, schorsing, 

bedreigingen, intimidatie en andere manieren van 

discriminatie volgens de arbeidsvoorwaarden, vanwege 

wettelijke handelingen uitgevoerd in verband met een 

dergelijke melding.

Bank of America neemt aantijgingen van vergelding tegen 

degenen die mogelijk wangedrag melden ernstig op. We 

onderzoeken beschuldigingen van vergelding en iedereen 

die verantwoordelijk geacht wordt voor vergelding tegen 

wie dan ook die aan de hulplijn voor ethiek en naleving 

of enig ander kanaal mogelijk wangedrag heeft gemeld, 

is onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met 

beëindiging van het dienstverband en mogelijk  

juridische stappen. 
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Plicht om arrestaties te melden
Alle sollicitanten van Bank of America zijn verplicht om 
als voorwaarde voor een dienstverband een strafrechtelijk 
antecedentenonderzoek te doorlopen volgens de plaatselijke 
toepasselijke wetgeving en richtlijnen. Antecedentenonderzoek 
wordt pas uitgevoerd nadat een sollicitant een voorwaardelijk 
aanbod voor dienstverband heeft ontvangen. Als federaal 
gereguleerde financiële instelling is het Bank of America 
verboden om personen in dienst te nemen waarvan de 
strafrechtelijke geschiedenis niet voldoet aan de toepasselijke 
wettelijke regels en de regels van de financiële sector. 
Bank of America voert ook een geïndividualiseerd onderzoek 
uit naar de strafrechtelijke geschiedenis dat gericht is op 
het handhaven van de veiligheid en soliditeit van het bedrijf. 
Om te zorgen dat deze wetten en normen voortdurend 
worden nageleefd, kan Bank of America op ieder moment 
tijdens het dienstverband bijkomende strafrechtelijke 
antecedentenonderzoeken uitvoeren. Naast het voldoen aan 
de specifieke richtlijnen of vereisten van de bedrijfstak, tenzij 
dit bij de wet verboden is, bent u verplicht het bedrijf op de 
hoogte te stellen van elke arrestatie of elk strafrechtelijk 
onderzoek dat tijdens uw dienstverband plaatsvindt, voor elke 
overtreding behalve een kleine verkeersovertreding (bijv. te 
hard rijden, door rood rijden, geen voorrang geven en niet 
gehoorzamen aan een verkeersapparaat), door een e-mail 
te sturen naar codeofconduct@bofa.com. Arrestaties en 
aanklachten worden slechts in overweging genomen zoals 
vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving en 
bekendmaking van een lopende arrestatie of aanklacht of 
de daaruit voortvloeiende veroordeling diskwalificeert u niet 
noodzakelijkerwijs voor een dienstverband. Als u vragen heeft 
over de naleving van deze vereiste, dient u contact op te 
nemen met Werknemersrelaties.

Voor meer informatie:

• Wereldwijd beleid inzake antecedentenonderzoeken 
• Beheersprogramma voor gedragsrisico’s
• Werknemershandboek
• Werknemersrelaties op PZ Connect
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris
• Toepasselijke plaatselijke en bedrijfstak-specifieke 

richtlijnen

Plicht tot medewerking
U moet uw volledige en oprechte medewerking verlenen 
aan elk(e) onderzoek of audit, hetzij intern of extern, elk 
regelgevingsonderzoek of verzoek om informatie die onder 
wettelijke bescherming valt. U moet zich bewust zijn van 
en voldoen aan alle toepasselijke bedrijfsgerelateerde 
beleidslijnen en procedures inzake contact met 
toezichthouders, wat onder andere kan inhouden dat u 
dergelijk contact moet melden aan uw leidinggevende 
en/of nalevings- en operationeel-risicofunctionaris 
en/of wereldwijde regelgevende relaties. U moet uw 
leidinggevende bovendien onmiddellijk op de hoogte 
brengen als u onderworpen bent aan een extern onderzoek, 
tenzij de wetten, voorschriften of de onderzoekende 
autoriteit u dit verbiedt.

Voor meer informatie:

• Gedragscode op Flagscape
• Werknemershandboek
• Werknemersrelaties op PZ Connect
• Risicobeheer op Flagscape
• Wereldwijde regelgevende relaties op Flagscape
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We beheren risico’s op de juiste wijze
Risicobeheer staat centraal bij alles wat we doen. Daarom 

is juist beheer van risico’s fundamenteel om ons doel en 

onze waarden te bereiken en verantwoorde groei te leveren, 

ongeacht waar in de organisatie we werkzaam zijn.

Ons risicokader biedt inzicht in onze aanpak van 

risicobeheer en de verantwoordelijkheden van elke 

werknemer voor het beheren van risico’s Een cultuur van het 

juist beheren van risico’s

• eist van ons een focus op risico’s bij alle activiteiten

• moedigt de benodigde mentaliteit en het benodigde 
gedrag aan om effectief risicobeheer mogelijk te maken

• bevordert het nemen van risico’s op een gezonde 
manier binnen onze risicobereidheid 

Onze cultuur van juist risicobeheer in de 
praktijk brengen:

Neem verantwoordelijkheid

  Stel uzelf en anderen verantwoordelijk  
om volgens onze waarden te leven, 
verantwoord te handelen en proactief 
problemen te vinden en op te lossen. Neem 
beslissingen alsof uw eigen reputatie  
op het spel staat.

Laat uw stem horen

  Spreek vrijuit en cultiveer een omgeving 
waarin anderen zich op hun gemak voelen 
om hun bezorgdheden mee te delen. Moedig 
de mensen aan die de aandacht vestigen op 
mogelijke risico’s en erken deze personen.

Wees intellectueel nieuwsgiering

  Betrek collega’s openlijk en regelmatig bij 
gesprekken over risico’s. Daag elkaar uit om 
objectief na te denken en samen te werken  
om slimme beslissingen te nemen.

Als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen op 
het vlak van risicobeheer, dragen we bij aan de kracht 
en duurzaamheid van ons bedrijf en ondersteunen we 
ons werk om onze klanten, cliënten, gemeenschappen, 
aandeelhouders en werknemers van dienst te zijn. 

Meer informatie is te vinden in het risicokader.

Onderdelen risicokader
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We handelen ethisch
Het in stand houden van onze cultuur van het goed beheren 
van risico’s in het hele bedrijf is essentieel voor ons succes 
en voor onze inspanningen om verantwoorde groei te 
bewerkstelligen. Verantwoord groeien wordt ondersteund 
door onze inzet om verantwoord te handelen, wat betekent 
dat we ons altijd rechtvaardig, eerlijk en integer moeten 
gedragen wanneer we helpen om het financiële leven van 
onze klanten en cliënten te verbeteren.

Belangenverstrengeling
Werknemers van Bank of America worden bij de gewone 
bedrijfsvoering regelmatig geconfronteerd met werkelijke, 
mogelijke en vermeende belangenverstrengeling. 
Belangenverstrengeling kan zich voordoen wanneer uw 
persoonlijke belangen, of de activiteiten die u namens 
het bedrijf uitvoert, botsen of lijken te botsen met het 
belang van het bedrijf, de aandeelhouder of een cliënt. 
Belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer u actie 
onderneemt of belangen heeft die het moeilijk maken 
om uw werkzaamheden voor het bedrijf objectief uit te 
voeren. We moeten redelijke maatregelen nemen om 
zakelijke activiteiten of praktijken die een conflict kunnen 
opleveren, te identificeren, te matigen, bekend te maken of 
te beperken. Een aantal mogelijke belangenverstrengelingen 
waarvan u op de hoogte moet zijn:

• persoonlijke relaties onder werknemers

• Geschenken onder werknemers

• Ondernemingskansen

• Liefdadigheidscontributies en -verzoeken

• Externe zakelijke activiteiten

• Activiteiten buiten het werk

• Omkoperij en corruptie

• Geschenken en amusement

• Politieke bijdragen en activiteiten in de VS

• interacties met overheidsfunctionarissen  
(op federaal, staats- en gemeentelijk niveau)

• Interacties met derden

Overwegingen voor het vaststellen van mogelijke  
belangenverstrengelingen:

U bent verantwoordelijk voor het identificeren, beheren 
en escaleren (aan uw leidinggevende of nalevings- en 
operationeel-risicofunctionaris) van werkelijke, mogelijke 
of vermeende conflicten in overeenstemming met de 
toepasselijke wettelijke vereisten en de beleidslijnen van 
Bank of America, met inbegrip van deze code. Bepaalde 
algemene beschouwingen voor het identificeren van 
mogelijke belangenverstrengelingen:

• Perceptie: Kan de activiteit of transactie door anderen 
beschouwd worden als mogelijke  belangenverstrengeling?

• Opzet: Is het aanbod of verzoek een poging om het 
oordeel van de ontvanger of van uzelf te beïnvloeden?

• Impact: Worden het bedrijf, haar werknemers, haar 
aandeelhouders of haar klanten benadeeld of op negatieve 
wijze getroffen als u deelneemt aan de activiteit?

• Objectiviteit: Kan uw deelname aan de activiteit invloed 
hebben op het oordeel van een klant of uzelf, of op uw 
vermogen om objectief te zijn wat zakelijke beslissingen 
betreft?

• Tijdsoverwegingen: Belemmert de tijd die vereist is voor 
een externe zakelijke activiteit of een extern belang uw 
vermogen om de verantwoordelijkheden van uw functie 
voor het bedrijf, haar aandeelhouders of 
 haar klanten doeltreffend uit te voeren?

Raadpleeg voor bijkomende informatie het Bedrijfsbeleid 
inzake belangenverstrengeling .
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Persoonlijke relaties onder werknemers
Hoewel u mogelijk een persoonlijke relatie hebt met iemand 
die ook bij Bank of America werkt, is het belangrijk dat 
de beslissingen over het aannemen van personeel, het 
melden van relaties en andere arbeidsvoorwaarden (bijv. 
het toekennen van vakantiedagen, het aanpassen van 
schema’s of andere mogelijk gunstige werkregelingen) 
elke vorm van belangenverstrengeling of de schijn van 
belangenverstrengeling vermijden.

Daadwerkelijke of vermeende belangenverstrengeling 
kan optreden als u een persoonlijke relatie heeft met een 
andere werknemer waarbij de elke partij rechtstreeks 
of onrechtstreeks invloed heeft over een dienstverband, 
compensatie, goedkeuringsbevoegdheid, controleketen of 
werkomstandigheden van de andere partij. Voorbeelden 
van persoonlijke relaties omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot, een familielid,1 goede vriend, intieme of romantische 
partner, huisgenoot, babysitter en/of huurder/verhuurder. 
Verder moet u relaties op de werkplek vermijden die 
tot belangenverstrengeling zouden leiden. Zo is het 
leidinggevenden verboden om te afspraakjes te maken 
of een seksuele relatie te hebben met ondergeschikten, 
of met wie dan ook in hun hiërarchie. Escaleer naar 
uw leidinggevende en de afdeling personeelszaken of 
werknemersrelaties als u een persoonlijke relatie hebt die 
zo’n conflict kan veroorzaken of als u niet zeker weet of een 
bepaalde persoonlijke relatie een conflict veroorzaakt.

Opmerking: Merrill Lynch Wealth Management volgt  
bedrijfstakspecifieke richtlijnen inzake een dienstverband 
van familieleden. Neem contact op met uw leidinggevende, 
werknemersrelaties of advies online voor verdere informatie.

Geschenken onder werknemers
Er kan belangenverstrengeling ontstaan als u geschenken 
aanbiedt aan of ontvangt van een andere werknemer en in 
het bijzonder wanneer de geschenken worden uitgewisseld 
tussen werknemers in dezelfde rapportagelijn of in 
invloedrijke posities. Werknemers moeten hun gezond 
verstand gebruiken om te zorgen dat elk geschenk redelijk 
is voor de gelegenheid en niet overdadig of zo frequent dat 
het de schijn van belangenverstrengeling wekt of wordt 
gezien als vergoeding of beloning voor het uitoefenen van 
een functie.

Let op: u mag geschenken geven in verband met 
levensingrijpende gebeurtenissen of feestdagen 
(bijv. huwelijken, verjaardagen, geboortes) waarbij de 
omstandigheden duidelijk maken dat de levensingrijpende 
gebeurtenis — en niet de werknemersrelaties van 
Bank of America — de motiverende factor vormen voor het 
geven van de geschenken.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake belangenverstrengeling
• Bedrijfbeleid inzake anti-omkoping en anticorruptie 

(ABAC, anti-bribery, anti-corruption)
• ABAC-bedrijfsbeleid inzake geschenken en amusement
• Geschenken en amusement, veelgestelde vragen
• ABAC-bedrijfsbeleid inzake politieke activiteiten in de VS
• Politieke activiteiten in de VS, veelgestelde vragen
• Bedrijfsbeleid inzake externe zakelijke activiteiten
• Werknemershandboek
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris
• Toepasselijke bedrijfstak-specifieke richtlijnen

1 Voor de toepassing van deze code omvat “familielid” een echtgenoot/
echtgenote of partner, kind (ook door adoptie), ouder, grootouder, 
kleinkind, neef(je), nicht(je), tante, oom, broer, zus, schoonouder, zwager 
of schoonzus van de werknemer of de echtgenoot/echtgenote of partner 
van de werknemer, stiefrelaties van de hiervoor vermelde personen of 
personen die samenwonen met een werknemer.
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Ondernemingskansen
U hebt ook de plicht om de wettige belangen van het bedrijf 
voorop te stellen wanneer de mogelijkheid daartoe ontstaat. 
U mag het bedrijf dus geen kansen ontnemen door:

• te concurreren met het bedrijf of door 
bedrijfseigendom, -informatie of uw functie te 
gebruiken voor persoonlijk gewin.

• voor uzelf een kans voor het bedrijf nemen die werd 
ontdekt door het gebruik van bedrijfseigendom of die 
aan het bedrijf toebehoort, of anderen te helpen dit te 
doen, indien zij in de positie verkeren om een zakelijke 
kans voor hun eigen voordeel aan te wenden.

Liefdadigheidscontributies  
en -verzoeken
Er kan belangenverstrengeling ontstaan uit een bijdrage 
aan een liefdadigheidsorganisatie op verzoek van een 
cliënt of leverancier als een middel om zaken te behouden 
of te verkrijgen, of wanneer een werknemer een cliënt of 
leverancier vraagt om aan een liefdadigheidsorganisatie te 
doneren in ruil voor lagere kosten, gunstige voorwaarden of 
producten of diensten. Er kan ook een schijnbaar conflict 
ontstaan als een werknemer een bijdrage geeft aan een 
liefdadigheidsorganisatie die een rechtstreekse klant is 
en/of een bestuurslid van een liefdadigheidsorganisatie 
die een rechtstreekse cliënt van de werknemer is of een 
liefdadigheidsorganisatie die verbonden is met  
een overheidsfunctionaris.

Voor meer informatie:
• Flagscape-pagina belangenverstrengeling
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris
• Toepasselijke bedrijfstak-specifieke richtlijnen
• Bedrijfsbeleid inzake ABAC

V:  Gedurende de afgelopen vijf jaar heb ik jaarlijks een 
donatie gegeven aan de plaatselijke afdeling van  
mijn favoriete liefdadigheidsinstelling. Ik heb net 
vernomen dat één van mijn cliënten is gevraagd lid te 
worden van de raad van bestuur. Mag ik aan  
dit goede doel blijven geven?

A:  Ja. U heeft in het verleden aan deze 
liefdadigheidsinstelling gegeven voordat uw cliënt 
toetrad tot de raad van bestuur; u dient echter eventuele 
toekomstige beslissingen om uw giften aanzienlijk te 
verhogen, te bespreken met uw leidinggevende en/of 
nalevings- en operationeel-risicofunctionaris.

V:  Mijn dochter is momenteel bezig met haar bachelor-
diploma financiën. Kan ik haar cv naar de rekruteerder 
sturen voor een open stage in ons team?

A:  Nee, u mag uw invloed en functie bij de bank niet 
gebruiken ten behoeve uzelf of een gezinslid. Uw dochter 
is echter van harte welkom om de normale standaard 
wervingspraktijken te volgen om stagiaire te worden bij 
het bedrijf. Als ze wordt geselecteerd voor een functie op 
basis van haar verdiensten, is plaatsing van een familielid 
in hetzelfde team niet toegestaan.
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Externe zakelijke activiteiten
Er kan belangenverstrengeling of een ander risico ontstaan 
uit activiteiten, dienstverband of andere relaties die buiten 
uw functie bij Bank of America worden uitgevoerd. U mag 
niet handelen namens het bedrijf of de schijn wekken 
dat u het bedrijf vertegenwoordigt bij een zakelijke 
transactie buiten uw functie en verantwoordelijkheden bij 
Bank of America. Voor activiteiten waarvoor toestemming 
nodig is, moet u alle vereiste goedkeuringen verkrijgen 
voordat u zich bezighoudt met externe zakelijke activiteiten 
door bekendmaking van de activiteit binnen het systeem 
voor controle van geassocieerde investering (Associate 
Investment Monitoring, AIM).

U mag de hulpbronnen van Bank of America op beperkte 
manier gebruiken bij het nastreven van dergelijke externe 
zakelijke activiteiten en relaties (inclusief maar niet beperkt 
tot fysieke ruimte, benodigdheden, communicatiemethoden 
of tijd). U mag echter niet toestaan dat externe zakelijke, 
maatschappelijke of liefdadigheidsactiviteiten uw 
werkprestaties belemmeren, u mag geen middelen van 
Bank of America gebruiken om uitvindingen te ontwikkelen 
die verband houden met een externe zakelijke activiteit, en 
u mag geen belangrijke, niet-openbare informatie (material, 
nonpublic information, MNPI) of andere gevoelige gegevens 
met betrekking tot tot een externe zakelijke activiteit op 
bankeigendommen opslaan. Behalve in enkele uitzonderlijke 
gevallen, ontmoedigt Bank of America in het algemeen 
werknemers om op persoonlijke titel te zetelen in de raad 
van bestuur van een organisatie met winstoogmerk, in het 
bijzonder de raad van bestuur van een openbaar bedrijf, en 
er zijn bijkomende goedkeuringen vereist.
Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake externe zakelijke activiteiten
• Zakelijke belangen buiten het primaire dienstverband 
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris
• Toepasselijke bedrijfstak-specifieke richtlijnen

Activiteiten buiten het werk
Er wordt van ons allen verwacht dat we handelen op een manier 
die in overeenstemming is met hoge normen van professioneel 
gedrag dat het vertrouwen van het publiek verdient.

U moet zich ervan bewust zijn dat uw activiteiten buiten 
het werk eventueel schade kunnen berokkenen aan de 
reputatie van de reputatie/het merk van Bank of America, 
klantrelaties, relaties met collega’s of uw eigen functie. 
Indien uw activiteiten buiten het werk in verband 
worden gebracht met Bank of America, zelfs indien 
dat verband onbedoeld is, kan er reële of vermeende 
belangenverstrengeling of een gedragskwestie ontstaan, 
vooral als de activiteiten in strijd zijn met onze waarden of 
deze gedragscode.

Activiteiten buiten het werk die reële of vermeende 
belangenverstrengeling creëren, uitgezonderd juridisch 
beschermde uitingen met betrekking tot algemene 
arbeidsvoorwaarden, kunnen leiden tot sancties, zelfs tot ontslag.

V:  Ik ben gevraagd om lid te worden van de raad van 
bestuur van een plaatselijke organisatie zonder 
winstoogmerk. Moet ik daar goedkeuring voor krijgen?

A:  Ja, u moet goedkeuring verkrijgen voordat u lid mag 
worden van een raad van bestuur van een organisatie, 
ongeacht of dit een entiteit is met of zonder 
winstoogmerk. Ga voor meer informatie en richtlijnen 
naar Outside Business Activities (externe zakelijke 
activiteiten) op Flagscape.

V:  Hoe vermeld ik een externe zakelijke activiteit?

A:  Alle activiteiten die goedkeuring vereisen moeten 
worden vermeld binnen het systeem voor controle 
van geassocieerde investering (AIM). Deze vermelding 
vergemakkelijkt het verkrijgen van goedkeuring van 
uw leidinggevende en andere eventueel benodigde 
goedkeuringen voor de activiteit. Voor meer richtlijnen 
kunt u zakelijke belangen buiten het primaire 
dienstverband (Business interests outside of primary 
employment) raadplegen op Flagscape. 

V:  Als een externe zakelijke activiteit al eerder is 
goedgekeurd, moet ik dan nog iets doen?

A:  Ja, als er een verandering is in de informatie van een eerder 
vermelde externe zakelijke activiteit, moet u uw vermelding 
bijwerken binnen het AIM-systeem. Bank of America kan 
de goedkeuring op elk moment weigeren of intrekken en 
deelname dient gestaakt te worden binnen de door het 
bedrijf vastgestelde overeengekomen termijn. Voor meer 
richtlijnen kunt u zakelijke belangen buiten het primaire 
dienstverband (Business interests outside of primary 
employment) raadplegen op Flagscape.
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Omkoperij en corruptie
U mag geen geld of iets van waarde geven, beloven 

of aanbieden aan een klant, overheidsfunctionaris of 

welke andere persoon dan ook met de bedoeling om 

een beslissing ongepast te beïnvloeden, een voordeel 

te behalen of zaken te verkrijgen of te behouden. Als u 

zich inlaat met dergelijke gedrag, stelt u zichzelf en het 

bedrijf bloot aan mogelijke regelgevende, burgerrechtelijke 

en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid en belangrijke 

reputatieschade, en ondermijnt u het vertrouwen van onze 

klanten, aandeelhouders en gemeenschappen. 

Voor meer informatie:

• Anti-omkoping anticorruptie (Anti-Bribery  
Anti-Corruption) op Flagscape

• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris

Geschenken en amusement
Het aanbieden van geschenken en amusement, inclusief 
promotieartikelen, is vaak gebruikelijk in de financiële 
dienstensector. Vele landen hebben echter regels die deze 
activiteiten regelen. U moet deze regels toepassen ter 
vermijding van ongepast gedrag of de schijn van ongepast 
gedrag, hetgeen Bank of America zou kunnen blootstellen 
aan burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of 
die het vertrouwen van het publiek in Bank of America zou 
kunnen schaden.

Er kan belangenverstrengeling ontstaan als u geschenken  
of amusement geeft aan of ontvangt van cliënten,  
mogelijke klanten of derden. U moet zorgen dat de 
uitwisseling van geschenken of amusement redelijk is 
en voor een legitiem zakelijk doel (tenzij persoonlijk van 
aard) en in overeenstemming is met ons bedrijfs- en het 
plaatselijk beleid. 

Het is verboden om geschenken of amusement te geven of 
te ontvangen die zo overvloedig, frequent of buitensporig 
zijn dat ze als ongepast kunnen worden beschouwd. Uw 
geschenk- en amusementsactiviteiten kunnen beperkt 
zijn tot specifieke dollarlimieten (of equivalenten in de 
lokale munteenheid) en/of onderworpen zijn aan bepaalde 
drempels voor voorafgaande goedkeuring.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake belangenverstrengeling
• Persoonlijke relaties onder werknemers  

(Werknemershandboek)
• ABAC-bedrijfsbeleid inzake geschenken en amusement
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris
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Politieke bijdragen en activiteiten in de VS
In het algemeen mag u persoonlijke politieke bijdragen geven, 
binnen de geldende wettelijke limieten, voor kandidaten, 
partijen en commissies. Vanwege sectorvoorschriften en 
federale, staats- of plaatselijke wetten, kunnen werknemers 
van bepaalde bedijven of werknemers met bepaalde 
dekkingsverantwoordelijkheden beperkt worden in het geven 
van sommige politieke bijdragen of bij deelnemen aan 
bepaalde politieke activiteiten.

U mag onder geen enkele voorwaarde andere werknemers 
dwingen of druk op hen uitoefenen om politieke 
bijdragen te geven. Werknemers mogen geen gebruik 
maken van bedrijfsmiddelen of personeel van het bedrijf 
om deel te nemen aan politieke fondsenwerving of 
benaderingsactiviteiten op terreinen van het bedrijf.

Voor meer informatie:

• Anti-omkoping anticorruptie (Anti-Bribery Anti-
Corruption) op Flagscape

• ABAC-bedrijfsbeleid inzake politieke activiteiten  
in de VS

• Politieke activiteiten in de VS, veelgestelde vragen
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris

Interacties met 
overheidsfunctionarissen
Het is verboden om geld of iets van waarde aan te bieden, 
te geven of beloven te geven aan een werknemer van 
een overheid, instantie, overheidsinstelling, politieke 
partij of kandidaat voor een openbaar ambt als het zou 
kunnen worden opgevat als belangenverstrengeling of 
als een suggestie voor een tegenprestatie. Interacties 
met overheidsorganisaties en hun werknemers kunnen 
het bedrijf en haar werknemers blootstellen aan 
verscheidene openbaar-beleidsgerelateerde, wettelijke 
en nalevingsrisico’s. U moet vooraf toestemming krijgen 
van uw leidinggevende en de nalevings- en operationeel-
risicofunctionaris voor alle geschenken en amusement die 
worden verstrekt aan overheidsfunctionarissen.

Lees het ABAC-bedrijfsbeleid inzake geschenken en 
amusement voor aanvullende informatie, waaronder soorten 
overheidsentiteiten/-functionarissen die onder het beleid 
vallen. Er wordt van u verwacht uiterst oplettend te zijn 
als u omgaat met overheidsfunctionarissen en u mag 
geen gedrag vertonen dat beschouwd zou kunnen worden 
als ongepaste beïnvloeding van een zakenrelatie van 
Bank of America.

Niets in dit gedeelte is bedoeld om werknemers te 
verbieden om een klacht in te dienen bij overheidsinstanties 
zoals de Securities and Exchange Commission (SEC), de 
Financial Industry Regulatory Authority, Inc., de National 
Labor Relations Board (NLRB), de Occupational Safety  
and Health Administration (OSHA) en soortgelijke 
regelgevende instanties.

Voor meer informatie:

• ABAC-bedrijfsbeleid inzake geschenken en amusement
• ABAC-bedrijfsbeleid inzake politieke activiteiten  

in de VS
• Politieke activiteiten in de VS, veelgestelde vragen
• Bericht aan werknemers
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Interacties met derden 
Voor veel procedures, werkzaamheden en producten 
gebruikt Bank of America derden, terwijl ze ervoor zorgt 
dat dergelijke uitbestede activiteiten op een veilige en 
degelijke manier worden uitgevoerd en in overeenstemming 
met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Ons werk 
om derden in onze toeleveringsketen in te schakelen, is 
bedoeld als ondersteuning van het werk op het gebied 
van milieu, maatschappij en bestuur (environmental, 
social and governance, ESG) dat we over de hele wereld 
uitvoeren. We zetten ons is voor uitbreiding van het gebruik 
van diverse externe leveranciers door ons bedrijf en het 
stimuleren van impactvolle veranderingen op het gebied van 
milieu en maatschappij in onze toeleveringsketen om de 
gemeenschappen waarin we zakendoen te verbeteren. Meer 
informatie over onze verwachtingen ten aanzien van ESG door 
derden is te vinden in onze gedragscode voor leveranciers

Derden zijn van cruciaal belang om elk van onze acht 
bedrijfstakken en controlefuncties te helpen hun capaciteiten 
optimaal te gebruiken. Er kan belangenverstrengeling ontstaan 
uit relaties met derden of andere dienstenleveranciers. 
Indien u bevoegd bent om betalingsopdrachten, contracten, 
verplichtingen of verbintenissen met derden voor goederen 
of diensten goed te keuren of toe te kennen, moet u dit 
doen op de basis van objectieve zakelijke normen om reële 
of vermeende vriendjespolitiek te vermijden. Interacties 
tussen werknemers van Bank of America en derden, die ook 
cliënten van Bank of America kunnen zijn, moeten gebeuren 
in overeenstemming met alle toepasselijke beleidslijnen en 
principes van Bank of America op het vlak van  
zakelijke transacties. 

De afdeling wereldwijde inkoop is de organisatie van 
Bank of America die het kader bepaalt voor risicobeheer 
van derden. Met inbegrip van vereisten voor bedrijfs- en 
risicobeheeractiviteiten, ondersteunt het programma het 
bedrijfsdoel om een consequent, duurzaam en effectief op 
risico’s gebaseerd proces te handhaven voor het beheer 
van de betrokkenheid van derden en de levenscyclus. 
Wereldwijde inkoop moet worden ingeschakeld voor alle 
interacties met derden.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake derden
• Derden-beheer op Flagscape
• Gedragscode voor leveranciers
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We zijn billijk en eerlijk in onze communicatie
Antwoorden op vragen van de media
We werken eraan om het merk Bank of America te 
bevorderen en te beschermen via betrekkingen met de 
nieuwsmedia als onderdeel van onze bredere activiteiten 
op het gebied van marketing, communicatie, openbaar 
beleid en interne zaken. Als u gecontacteerd of benaderd 
wordt door een journalist of lid van de media en wordt 
gevraagd om namens het bedrijf te spreken, moet u hem 
of haar doorverwijzen naar de pagina Hulpmiddelen voor 
journalisten van de redactiekamer van Bank of America. 
Alleen werknemers die zijn aangesteld door personeel van 
Mediarelaties van Bank of America hebben toestemming 
om met de media te spreken als woordvoerder van en 
namens het bedrijf.

Als u voorziet dat u namens het bedrijf moet spreken of 
communiceren met de media, met inbegrip van sociale 
media, moet u goedkeuring verkrijgen van een lid van 
het team Mediarelaties en voldoen aan toepasselijke 
beleidslijnen en procedures specifiek voor de bedrijfstak. 
Dit geldt ook voor verzoeken om informatie of commentaar 
namens het bedrijf over bedrijfsactiviteiten, -plannen of 
-strategie, organisatorische of administratieve zaken, 
resultaten van werkzaamheden of informatie over de 
prestaties van het bedrijf. Dit omvat ook verzoeken om 
commentaar of informatie namens het bedrijf, zowel 
“officieel” als “onofficieel” of als “achtergrond”. Werknemers 
die namens het bedrijf handelen mogen leden van de 
media geen toegang geven tot, of een samenvatting van, 
vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie, zoals interne 
conferentiegesprekken, webcasts en interne e-mails of 
andere schriftelijke materialen of presentaties, zonder 
eerdere betrokkenheid en goedkeuring van het team 
Mediarelaties en de juridische afdeling.

Deze beleidslijnen zijn niet bedoeld om uw rechten te 
schenden die worden beschermd krachtens de geldende 
en andere wetten, voorschriften en regelgeving inzake het 
dienstverband en effecten. U mag echter geen belangrijke, 
niet-openbare informatie, eigendoms-, vertrouwelijke 
of privé-informatie die u tijdens uw dienstverband met 
het bedrijf hebt verkregen of vertrouwelijke klant- of 
cliëntinformatie openbaar maken, behalve zoals specifiek 
bepaald in de beleidslijnen van het bedrijf of zoals 
beschreven in het Bericht aan werknemers in deze code. 
Als de media contact met u opnemen in verband met 
kwesties die niet met het bedrijf te maken hebben en die 
een negatieve weerslag kunnen hebben op het bedrijf als uw 
werkgever of kunnen leiden tot belangrijke media-aandacht, 
moet u uw leidinggevende en Mediarelaties waarschuwen. 
Hoewel deze situaties niet direct betrekking hebben op het 
bedrijf, kunnen de media uw banden met het bedrijf onder 
de aandacht brengen, wat kan leiden tot vragen voor u en 
Mediarelaties en een reputatierisico voor het bedrijf creëren.

Voor meer informatie:

• Redactiekamer Bank of America
• Mediarelaties
• Bericht aan werknemers
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Elektronische communicatie en  
sociale media
Elektronische communicatie helpt ons de algehele 
bedrijfsefficiëntie te verbeteren en is een belangrijk 
onderdeel van de manier van zakendoen van Bank of America. 
Door ons te houden aan alle toepasselijke elektronische 
communicatiebeleidslijnen wordt het vertrouwen van de klant 
behouden, wordt ons merk beschermd en worden de risico’s 
tot een minimum beperkt. 

We zijn allen verantwoordelijk voor het gebruik van door het 
bedrijf goedgekeurde communicatietoestellen, goedgekeurde 
toepassingen en goedgekeurde verbindingsdiensten voor 
het doorgeven van bedrijfsinformatie, met inbegrip van 
informatie die belangrijk, niet-openbaar, eigendomsrechtelijk, 
vertrouwelijk of privé kan zijn.

Alle elektronische communicatieactiviteiten die gebruikmaken 
van interne en externs systemen, toestellen, hulpmiddelen en 
toepassingen zijn, in de meest ruime zin als toegestaan bij 
wet, onderhevig aan controle en bewaring door of namens 
Bank of America.2 Communicatieactiviteiten kunnen omvatten, 
maar zijn niet beperkt tot: e-mail, SMS-berichten, onmiddellijke 
berichtgeving (instant messaging), hulpmiddelen voor chat-
gesprekken, stem, video, samenwerking en webstreaming en 
-confereren, met inbegrip van functionaliteiten voor chat-
gesprekken en samenwerking op sociale media.

Het in de praktijk brengen van onze schriftelijke 
communicatieprincipes houdt in dat werknemers geen 
toepassingen of toestellen mogen gebruiken die niet door 
het bedrijf zijn goedgekeurd voor aan zaken gerelateerde 
schriftelijke elektronische communicatie. Niet-goedgekeurde 

toepassingen omvatten functies van privécommunicatie die 
zich meestal bevinden op privé-apparaten zoals privé-laptops, 
tabletten en privételefoons. Deze privécommunicatiefuncties 
omvatten meestal maar zijn niet beperkt tot: privé-e-mail, 
digitale en SMS-berichten, onmiddellijke berichtgeving 
(instant messaging), samenwerkingshulpmiddelen voor chat-
gesprekken, iMessage en audio/video. Het bedrijf is niet in 
staat tot het controleren, beveiligen, produceren of bewaren 
van aan zaken gerelateerde communicatie afkomstig uit niet-
goedgekeurde toepassingen of privétoestellen. 

U mag beperkt persoonlijk gebruik maken van door het 
bedrijf beheerde toestellen en toepassingen, het internet en 
e-mail voor persoonlijke communicatie. Het gebruik van de 
hulpmiddelen kan worden gecontroleerd en geïnspecteerd om 
te zorgen dat de productiviteit niet negatief wordt beïnvloed. 
Behoud de integriteit van de systemen (bijv. toezicht op 
de introductie van schadelijke software of ongepaste 
gegevensoverdracht) en vermijd activiteiten die aanleiding 
kunnen geven tot bedrijfsaansprakelijkheid of -risico’s (bijv. 
aantijgingen van onwettige intimidatie of onwettig gedrag). 

Alle elektronische communicatie en gebruik van sociale media 
(zowel intern als extern) moet in naleving zijn van de normen 
van deze code en het Werknemershandboek in de VS en in 
landen met een Werknemershandboek, indien van toepassing. 
Zoals bij alle communicatie over het bedrijf, wordt u eraan 
herinnerd om ethisch te handelen bij het gebruik van sociale 
media. Uw gedrag op sociale media kan niet alleen persoonlijk 
en professioneel invloed hebben op u, maar ook op het merk 
van het bedrijf. Berichten of andere inhoud op sociale media 
die discriminerende opmerkingen, pesterijen en dreigementen 
met geweld of soortgelijk ongepast of onwettig gedrag 
bevatten, worden niet getolereerd en kunnen werknemers 
onderwerpen aan disciplinaire maatregelen tot en met ontslag. 
Bovendien moet u op de hoogte zijn van alle beleidslijnen 
inzake sociale media die specifiek zijn voor uw bedrijfstak en 
van andere beperkingen waaraan u mogelijk bent onderworpen 
als gevolg van wettelijke vereisten.

Voor meer informatie:

• Bedrijsbeleid inzake bewaren van elektronische 
communicatie

• Handleiding voor elektronische communicatie
• Werknemershandboek
• Sociale media bij Bank of America op Flagscape
• Beleidslijnen inzake sociale media per bedrijfstak  

en andere beperkingen
2  In de Verenigde Staten en andere landen moeten werknemers, waar toegestaan, op basis van plaatselijke wetten en voorschriften, indien van toepassing, geen verwachting 

van privacy hebben met betrekking tot elektronische communicatie die wordt doorgegeven of bewaard op systemen, platforms, apparatuur of software die gecontroleerd 
worden door het bedrijf of die publiekelijk beschikbaar zijn, inclusief publiekelijk beschikbare sociale media, ongeacht of die door het bedrijf worden gecontroleerd. Voor 
vragen over lokale wetten en beperkingen kunnen werknemers contact opnemen met hun lokale nalevings- en operationeel-risicofunctionaris of de juridische afdeling.
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We beschermen informatie
Informatie over klanten
We zetten ons in om het recht op privacy van onze klanten 
te respecteren door hun persoonlijke en financiële informatie 
beschermd en veilig te houden door verantwoorde en wettige 
praktijken bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van 
informatie. U mag geen toegang krijgen tot klantinformatie en 
deze niet gebruiken, behalve voor gepaste bedrijfsdoeleinden 
en u moet de vertrouwelijkheid en veiligheid van de 
klantinformatie beschermen. Ons interne bedrijfsbeleid en 
onze normen voor privacy en informatiebeveiliging geven extra 
details over uw plicht om de klantinformatie te beschermen en 
te beveiligen en versterken onze inzet voor het verantwoord 
verwerken van persoonsgegevens hetgeen de privacyrechten 
van mensen respecteert evenals het juiste gebruik ervan. 
U moet ook vertrouwd zijn met het principe van “dient te 
kennen” voor alle vertrouwelijke informatie, met inbegrip van 
belangrijke, niet-openbare informatie (MNPI) in verband met 
onze zakelijke cliënten.

Toezichtinformatie afkomstig van 
regelgevende instanties
Toezichtinformatie3 afkomstig van onze regelgevende 
instanties moet vertrouwelijk behandeld worden. Afhankelijk 
van de instantie moet zulk materiaal als overheidseigendom 
beschouwd worden dat Bank of America niet mag doorgeven 
of verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
Informatie afkomstig van regelgevende instanties moet 
veilig worden gehouden en mag niet buiten Bank of America 
verspreid worden zonder gepaste toestemming. Dergelijke 
informatie mag alleen binnen het bedrijf worden doorgegeven 
aan andere werknemers die de informatie dienen te kennen. 
Raadpleeg wereldwijde regelgevende betrekkingen (Global 
Regulatory Relations) voor meer informatie.

Informatie van Bank of America
U moet de vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie over 
Bank of America, zoals bedrijfsplannen, marktomstandigheden 
die van nut kunnen zijn voor concurrenten of schadelijk kunnen 
zijn voor het bedrijf of haar klanten indien deze openbaar 
wordt gemaakt en informatie van derden veilig bewaren en 

niet openbaar maken. Dergelijke informatie mag alleen binnen 
het bedrijf worden doorgegeven aan andere werknemers die 
de informatie moeten kennen om hun opdrachten te kunnen 
uitvoeren. Raadpleeg uw leidinggevende als u vragen heeft 
over het doorgeven van informatie over Bank of America op 
basis van ‘dient te kennen’.

Informatie over werknemers
U mag informatie over een andere werknemer alleen 
raadplegen en gebruiken voor gepaste bedrijfsdoeleinden en 
ook moet u de vertrouwelijkheid en veiligheid van dergelijke 
informatie beschermen. Het bedrijfsbeleid inzake verplichting 
tot bescherming van informatie over werknemers bepaalt 
de vereisten voor hoe werknemers, leidinggevenden en 
derden informatie over Amerikaanse werknemers moeten 
behandelen. Buiten de VS zijn landspecifieke instructies voor 
gegevensbescherming (Data Protection Notices, DPNs) van 
kracht, die door uw plaatselijke PZ-partner of nalevings- en 
operationeel-risicofunctionaris verstrekt kunnen worden.

Informatie over derden
U moet alle informatie over de aankoop van producten of 
diensten door Bank of America of andere informatie die 
Bank of America van een derde partij heeft ontvangen, 
vertrouwelijk houden en beveiligen. Het doorgeven van 
dergelijke informatie kan leiden tot concurrentieschade 
voor Bank of America en de derde, een ongepast voordeel 
opleveren voor een concurrent van Bank of America of van de 
derde en overeenkomsten die Bank of America heeft met een 
derde schenden. In sommige gevallen kan het ook in strijd zijn 
met het principe van “dient te kennen” voor MNPI. 

Voor meer informatie:
• Bedrijfsbeleid inzake privacy en internationale 

gegevensoverdrachtBedrijfsbeleid inzake 
informatiebeveiliging 

• Bedrijfsbeleid inzake informatiemuur
• Beveiliging en privacy op Flagscape
• Bedrijfsbeleid inzake bedrijfsgegevensbeheer
• Bedrijfsbeleid inzake derden 
• Derden-beheer op Flagscape

3  Toezichtinformatie omvat alle informatie of materiaal in verband met het onderzoek en het toezicht van het bedrijf door de toepasselijke regelgevende 
instanties voor banken, bedrijfsmaterialen in verband met of verwijzend naar niet-openbare informatie in verband met onderzoeken of toezicht door 
regelgevende instanties voor banken en correspondentie naar of van toepasselijke banktoezichthouders
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Intellectuele eigendom van  
Bank of America
In overeenstemming met de Overeenkomst inzake 
eigendomsrechten en -informatie, zijn alle activa die u 
creëert voor Bank of America of terwijl u gebruikmaakt van 
de hulpbronnen van Bank of America, eigendom van het 
bedrijf en blijven zij eigendom van het bedrijf, zelfs als u 
Bank of America verlaat. 

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van 
anderen. U mag de intellectuele eigendom van anderen niet 
verkrijgen, gebruiken, verkopen of verspreiden in overtreding 
van de vertrouwelijkheidsverplichtingen of het intellectuele 
eigendomsrecht. 

Voor meer informatie:

• Intellectueel kapitaal en intellectuele eigendom  
op Flagscape 

• Overeenkomst eigendomsrechten en -informatie

V:  Kan ik materiaal van mijn vorige werkgever gebruiken 
bij Bank of America?

A:  U mag geen materiaal van vorige werkgevers bij 
Bank of America gebruiken, ernaar verwijzen of 
verspreiden. Voorbeelden zijn onder meer, maar niet 
uitsluitend, draaiboeken, handleidingen, softwarecode, 
analysemodellen en andere niet-openbare informatie. 
U mag ook geen materiaal van Bank of America 
gebruiken bij toekomstige werkgevers. Voor aanvullende 
informatie en begeleiding, zie de Overeenkomst inzake 
eigendomsrechten en -informatie.
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We zullen informatie niet misbruiken
Beperkingen op het verhandelen van 
effecten of financiële instrumenten
Als u in het bezit bent van MNPI van een bedrijf, met 
inbegrip van Bank of America, is het verboden om — 
persoonlijk of namens iemand anders — effecten of 
financiële instrumenten van dat bedrijf te kopen, te 
verkopen, aan te bevelen of te verhandelen. In het kader 
van de effectenwetgeving kunnen dergelijke activiteiten 
handel met voorkennis uitmaken omdat ze fraude op 
effectenmarkten omvatten door op onwettige manier een 
persoon of bedrijf te laten profiteren van informatie die niet 
beschikbaar is voor het publiek. 

Bovendien mag u dergelijke informatie niet meedelen 
of bekendmaken aan anderen die deze zouden kunnen 
misbruiken, inclusief familieleden.1 Dit zou niet alleen een 
schending van uw vertrouwensplicht betekenen, maar kan 
ook een schending zijn van de Amerikaanse federale en 
staatswetgeving, evenals de wetgeving van veel landen.

U moet het bedrijfsbeleid inzake de informatiemuur en alle 
andere beleidslijnen en procedures die betrekking hebben 
op uw verantwoordelijkheidsgebied kennen, begrijpen 
en naleven, met aandacht voor specifieke richtlijnen met 
betrekking tot beperkingen op de handel in effecten en 
andere activiteiten voor het geval MNPI wordt ontvangen.

Als werknemer heeft u aanvullende beperkingen voor het 

verhandelen van effecten van Bank of America, waaronder:

• Als u directeur of bestuurder van Bank of America bent 
of door het bedrijf bent aangewezen als “ingewijde” 
(“aangewezen ingewijde”), moet u speciale goedkeuring 
verkrijgen voordat u effecten van Bank of America  
kunt verhandelen.

• Directeuren, bestuurders en aangewezen ingewijden 
van Bank of America mogen zich niet inlaten met 
afdekking (‘hedging’), speculatieve handel of handel 
in afgeleide effecten met betrekking tot effecten 
van Bank of America. Dit verbiedt ‘short sales’ en 
handel in ‘puts’, ‘calls’, vooruitbetaalde variabele 
termijncontracten, ‘equity swaps’, ‘collars’ of ‘exchange 
funds’ en andere opties of derivaten met betrekking tot 
effecten van Bank of America. 

• Andere werknemers van Bank of America mogen zich 
niet inlaten met speculatieve transacties met effecten 
van Bank of America. Dit verbiedt ‘short sales’ en 
handel in ‘puts’, ‘calls’ en andere opties of derivaten met 
betrekking tot dergelijke effecten, tenzij een dergelijke 
transactie een bonafide afdekking is van een bestaande 
‘long positie’ in effecten van Bank of America (bijv. het 
schrijven van een gedekte ‘call’ of het kopen van een 
gedekte ‘put’). 

Als u vragen heeft over de mogelijk speculatieve aard van 
uw transactie, bespreek dit dan met uw leidinggevende  
of nalevings- of operationeel-risicofunctionaris of de 
juridische afdeling.

Voor meer informatie:

• Aanvullende richtlijnen bij het verhandelen van  
effecten van Bank of America

• Bedrijfsbeleid inzake informatiemuur 
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris
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Wat is MNPI of belangrijke, niet-
openbare informatie?
De definitie van MNPI is breed. U moet informatie als 
belangrijk beschouwen als een redelijke belegger deze als 
belangrijk beschouwt bij beslissingen over beleggingen 
(bijvoorbeeld informatie die waarschijnlijk invloed zou 
hebben op de marktprijs van een effect of financieel 
instrument, als deze openbaar zou worden gemaakt). Er is 
geen duidelijke-regelnorm voor het beoordelen van wezenlijk 
belang. Wezenlijk belang is eerder gebaseerd op een 
beoordeling van alle feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld 
informatie over fusies en overnames, veranderingen in het 
leiderschap of de raad van bestuur, belangrijke inbreuken 
op de cyberveiligheid en winstgerelateerde en andere 
belangrijke financiële informatie. Informatie moet als 
niet-openbaar worden beschouwd indien de informatie 
niet algemeen beschikbaar is voor het publiek of de 
beleggersgemeenschap. 

In andere jurisdicties wordt vaak naar MNPI verwezen als 
“informatie van ingewijden” of “prijsgevoelige informatie”. 
MNPI en “informatie van ingewijden” of “prijsgevoelige 
informatie” lijken op elkaar, maar zijn niet identiek. U moet 
vertrouwd zijn met de toepasselijke bedrijfsspecifieke of 
jurisdictie-specifieke beleidslijnen en procedures, en, indien 
u twijfelt, uw nalevings- en operationeel-risicofunctionaris 
raadplegen.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake informatiebeveiliging
• Bedrijfsbeleid inzake informatiemuur
• Land-specifieke beleidslijnen en procedures
• Toepasselijke bedrijfstak-specifieke richtlijnen
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris

V:  Zijn er beperkingen op gesproken communicatie op 
privétoestellen?

A:  Gesproken communicatie op een privétoestel is 
toegestaan op voorwaarde dat de werknemer niet 
onderhevig is aan vereisten of verplichtingen op 
het gebied van spraakopname. Werknemers die 
onderhevig zijn aan eventuele vereisten op het gebied 
van spraakopname moeten door het bedrijf beheerde 
toestellen gebruiken en moeten de vereisten van hun 
specifieke bedrijfstak raadplegen. Werknemers worden 
er echter aan herinnerd dat het niet is toegestaan om 
bedrijfsgerelateerde schriftelijke communicatie te 
versturen of te ontvangen op een privétoestel.
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We beschermen de activa van Bank of America
We moeten de eigendommen en activa van Bank of America 
zorgvuldig behandelen en beschermen tegen diefstal, 
verlies, onzorgvuldigheid, verkwisting en bedreiging van 
cyberbeveiliging. De eigendommen en activa van de Bank 
dienen efficiënt en uitsluitend voor legitieme zakelijke  
doeleinden te worden gebruikt.

U mag niet: 

• geld, fondsen of iets van waarde van Bank of America 
stelen, verduisteren of onrechtmatig gebruiken. 
Als u dit doet, kunnen er gerechtelijke en/of 
disciplinaire maatregelen tegen u genomen worden, 
in overeenstemming met de wet en het beleid van 
Bank of America. 

• activa van Bank of America gebruiken voor persoonlijk 
gewin of voordeel. Dit omvat ook persoonlijk gebruik 
van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die u via  
uw dienstverband te weten komt.

• activa van Bank of America uit de gebouwen 
verwijderen, tenzij u gemachtigd bent om dit te doen of 
de goedkeuring van uw leidinggevende hebt.

• officiële kantoorbenodigdheden, het bedrijfsmerk, 
documenten of de naam van Bank of America 
gebruiken voor commercieel gewin.

• uw internet-, telefoon- of e-mailprivileges misbruiken.  
Bekijk het gedeelte Elektronische communicatie en 
sociale media van deze code voor aanvullende informatie.

Er wordt van u verwacht dat u de door het bedrijf verstrekte 
apparatuur, software en toestellen beschermt tegen diefstal, 
verlies of ongeoorloofd gebruik. U moet uw inloggegevens 
beschermen en voorzichtig te werk gaan bij het openen 
van e-mailbijlagen of klikken koppelingen omdat deze 
een aanzienlijk risico op schadelijke software kunnen 
veroorzaken voor het bedrijf. U moet onmiddellijk elk van de 
volgende incidenten melden aan Infosafe, ongeacht of ze 
verdacht of daadwerkelijk zijn: 

• In gevaar brengen van gegevens, verkeerd gerichte 
e-mails of verloren documenten 

• Ongeoorloofde pogingen om ons netwerk of onze  
werkruimtes te betreden

• Verloren of gestolen elektronische apparatuur of 
identiteitsplaatjes, inclusief toegestane persoonlijke 
toestellen die gebruikt worden om zaken te doen (bijv. 
smartphone) 

• Sociale manipulatie, bijvoorbeeld zich voordoen als klant 
of werknemer

• Ongeoorloofde toegang tot of opladen van 
vertrouwelijk of bedrijfseigen gegevens

• Ongebruikelijke gegevensbestand- of 
systeemloganomalieën

Voor meer informatie:

• Werknemershandboek
• Norm voor risicobeheer bedrijfsfraude
• Bedrijfsbeleid inzake informatiebeveiliging 
• Bedrijfsbeleid inzake informatiemuur 
• Overeenkomst eigendomsrechten en -informatie
• Toepasselijke bedrijfstak-specifieke richtlijnen

Activa van Bank of America omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• vernieuwingen aan  

computerapparatuur  
en software

• klantenlijsten of  
-informatie

• intellectuele eigendom
• gegevensverwerk ings- 

systemen
• geld en fondsen

• gegevensbestanden
• documentatie
• apparatuur
• referentiemateriaal
• meubilair
• rapporten
• dossiers

• voorraden
• ideeën 
• technologie
• informatie over de  

activiteiten van 
Bank of America, met 
inbegrip van zakelijke  
of klanttransacties 

• de informatiesystemen en 
privécomputersystemen 
van het bedrijf, met  
inbegrip van uw e-mail  
en uw internettoegang
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We voldoen aan wet- en regelgeving
U mag noch persoonlijk, noch namens Bank of America 
handelen op een manier die in strijd is met een wet, 
voorschrift of regelgeving, of met interne beleidslijnen of 
procedures van het bedrijf.

The Referral Management System 
(verwijzingsbeheerssysteem) (TRMS) wordt 

gebruikt voor het melden van mogelijk verdachte of 

frauduleuze activiteiten. Voor meer informatie over 

financiële misdrijven en hoe u mogelijk verdachte 

activiteiten kunt melden via The Referral Management 

System (TRMS) zie de pagina Financial Crimes 

(financiële misdrijven) onder Risk and Compliance 

(risico en naleving) op Flagscape.

Anti-witwasmaatregelen  
en economische sancties
Het witwassen van geld is het proces waarbij criminelen 
proberen “vuil” geld (afkomstig van onwettige activiteiten) 
“schoon” te doen lijken (alsof het afkomstig is van legitieme 
bronnen) door het via een financiële instelling te sluizen.

Economische sancties zijn instrumenten voor buitenlands 
beleid die strikte beperkingen opleggen aan een reeks 
activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële 
diensten of het verrichten van transacties. Ze worden 
opgelegd door overheden of internationale entiteiten om 
te trachten een specifieke persoon, entiteit of jurisdictie 
te isoleren of te belemmeren voor een specifiek doel of 
specifieke activiteit.

Deze regels zijn gericht op mensen zoals criminelen 
die zich bezighouden met activiteiten die ons en onze 
gemeenschappen schaden (bijv. mensenhandel, corruptie, 
drugshandel, fraude, handel in wilde flora en fauna en 
financiering van terrorisme), maar ook op mensen die de 
nationale veiligheid bedreigen. 

`We moeten allemaal meehelpen om te voorkomen dat 
criminelen en doelwitten van sancties gebruikmaken van 
producten en diensten van Bank of America. Dit omvat 
een verplichting om onze klanten te kennen en verdachte 
activiteiten en transacties met gesanctioneerde landen, 
mensen of bedrijven te identificeren en te melden. Ontdek 
hoe u uw steentje kan bijdragen in Financial Crimes 
(financiële misdrijven) onder Risk & Compliance (risico en 
naleving) op Flagscape.

We moeten ons houden aan de regels ter bestrijding van het 
witwassen van geld en aan economische sancties, want we 
hebben een belangrijke rol te vervullen om onderzoekers in staat 
te stellen het geld te volgen en om te voorkomen dat criminelen 
en doelwitten van sancties toegang krijgen tot hun geld. 

Regelgevers over de hele wereld hebben miljarden dollars aan 
boetes opgelegd aan financiële instellingen omdat zij hun 
verplichtingen uit hoofde van deze regels niet nakwamen.

Voor meer informatie:
• Bedrijfsbeleid inzake financiële misdrijven
• Wereldwijde norm financiële misdrijven
• Financiële misdrijven op Flagscape
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Vergemakkelijken van 
belastingontduiking
Bank of America kan blootgesteld worden aan 
reputatieschade of mogelijke burgerlijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid4 als degenen die diensten verlenen (bijv. 
werknemers, vertegenwoordigers, dienstverleners en 
verkopers) belastingontduiking vergemakkelijken terwijl ze 
werken namens het bedrijf.

Belastingontduiking is oneerlijke niet-naleving van 
belastingregels (bijv. inkomsten of winsten opzettelijk 
of roekeloos niet melden of verschuldigde belastingen 
niet betalen). Dit moet worden onderscheiden van 
“belastingplanning”, waarbij er geen sprake is van oneerlijk 
gedrag of niet-naleving.

We spreken van facilitering van belastingontduiking wanneer 
u zich ervan bewust wordt dat een cliënt (een rechtspersoon 
of individu) op een oneerlijke manier het betalen van de 
juiste hoeveelheid belasting wil vermijden en u door uw 
eigen gedrag (bijvoorbeeld met het advies dat u geeft) 
of door opzettelijk oneerlijk gedrag te negeren, u bewust 
helpt bij het ontduiken van belastingen. Deze situatie kan 
op verschillende manieren ontstaan, maar als voorbeeld: 
als onderdeel van uw rol bij het structureren van een 
transactie of het creëren van rekeningen helpt u iemand om 
belastingen te ontduiken; of u wordt gevraagd om geld op 
een ongebruikelijke manier over te maken om de vereiste 
belastingverplichtingen te ontduiken.

Er wordt van u verwacht dat u van dit probleem op 
de hoogte bent om te zorgen dat u niet bewust bij 
belastingontduiking helpt. Kennis of verdenking van 
belastingontduiking moet worden gemeld bij de afdeling 
wereldwijde financiële misdrijven.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake financiële misdrijven
• Financiële misdrijven op Flagscape
• The Referral Management System (TRMS)
• Functionaris voor wereldwijde financiële misdrijven 
• Nalevings- en operationeel-risicofunctionaris

4  De Britse overheid heeft bijvoorbeeld strafbare feiten ingesteld voor 
rechtspersonen, zoals de Bank en haar dochterondernemingen, die een 
entiteit strafrechtelijk aansprakelijk stellen als iemand die in naam ervan 
handelt belastingontduiking vergemakkelijkt (ongeacht waar ter wereld 
deze belastingen verschuldigd zijn).

32 | Gedragscode 2023 | We voldoen aan wet- en regelgeving



Boekhouding en administratie
Nauwkeurige administratie en rapportage heeft een 
weerslag op onze reputatie, onze integriteit en onze 
geloofwaardigheid, wat samen het belang van onze 
aandeelhouders ten goede komt. U moet een nauwkeurige 
boekhouding en administratie bijhouden, inclusief maar niet 
beperkt tot elk registratiesysteem voor klanttransacties, 
financiële bankgegevens enz., in overeenstemming met 
wettelijke, regelgevende en operationele vereisten. 

Alle werknemers verantwoordelijk voor het opstellen van 
de jaarrekening van het bedrijf en alle werknemers die 
informatie geven in het kader van dit proces, moeten 
de interne boekhoudkundige en operationele controles 
handhaven en opvolgen, zodat alle onderliggende transacties 
binnen Bank of America en met derden op de juiste wijze 
worden gedocumenteerd, geregistreerd en gerapporteerd.

Bovendien hebben wij allemaal de verantwoordelijkheid 
om gegevens volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en op 
een begrijpelijke manier bekend te maken in rapporten en 
documenten die door Bank of America worden ingediend bij 
toezichthouders of andere openbare communicatie.

Voor meer informatie:

• Wereldwijd bedrijfsbeleid inzake archiefbeheer
• Wereldwijde normen inzake archiefbeheer
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We voeren onze financiële zaken op een 
verantwoorde manier uit
U moet uw financiële zaken op een verantwoorde manier 
uitvoeren en bedrijfsonkosten in orde houden. U bent 
verantwoordelijk voor uw financiële activiteiten op de 
volgende gebieden:

Persoonlijke kredietopname  
en -verstrekking
Om belangenverstrengeling te vermijden mag u niet 
persoonlijk geld lenen van of uitlenen aan klanten of 
verkopers, tenzij de lening een transactie is met een instelling 
die zich normaal gesproken bezighoudt met uitlenen en deze 
werd verkregen onder niet-preferentiële voorwaarden. 

Daarnaast is het lenen van geld van of het uitlenen van geld 
aan andere werknemers (tenzij ze familieleden zijn) niet 
toegestaan. Een occasionele lening van nominale waarde 
(zoals voor een lunch, etentje of sociaal evenement die 
onmiddellijk wordt terugbetaald) is aanvaardbaar, zolang er 
geen rente wordt aangerekend.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake belangenverstrengeling 
• Werknemershandboek

Bedrijfsonkosten 
Om financiële en regelgevingsrisico’s tot een minimum 
te beperken, moet u uw bedrijfsonkosten nauwkeurig en 
tijdig melden in overeenstemming met vereisten inzake 
bedrijfsbeleid. U mag bedrijfscreditkaarten ook niet 
voor andere doeleinden gebruiken dan voor passende 
bedrijfsonkosten.

U mag geen zakelijke aankopen doen rechtstreeks van of 
(tenzij specifiek geautoriseerd) contracten aangaan namens 
het bedrijf met derden, omdat het bedrijf eisen heeft 
gesteld voor efficiënte en conforme inkoop, contractering 
en betalingen voor producten en diensten die zijn 
verkregen van derden. U moet leveranciersfacturen prompt 
indienen en goedkeuren voor betaling ter vermijding van 
betalingsachterstanden die kunnen leiden tot financiële, 
regelgevings- of reputatierisico’s

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake door werknemers  
geïnitieerde onkosten

• Bedrijfsnorm voor onkosten
• Bedrijfsbeleid inzake derden

Persoonlijke rekeningen en 
vergoedingen 
Misbruik van persoonlijke rekeningen en bankdiensten van 
Bank of America (bijv. persoonlijke betaal- of creditkaarten 
uitgegeven via de bank), zoals uiteengezet in het 
Werknemershandboek, is verboden. Bovendien mag u geen 
transacties verwerken (bijv. vergoedingen terugbetalen), 
tenzij dit volgens het bestaande beleid is toegestaan. Verder 
mag u geen persoonlijke vergoedingen of commissies in 
ontvangst nemen namens Bank of America, tenzij u hier 
uitdrukkelijk toestemming voor heeft.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake belangenverstrengeling 
• ABAC-bedrijfsbeleid inzake geschenken en amusement
• Werknemershandboek
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We waarderen elke teamgenoot
Diversiteit en inclusie
Onze toewijding aan diversiteit en inclusie helpt om ons 
bedrijf een fantastische plek te maken om te werken. De 
diversiteit van onze medewerkers — in denkwijze, stijl, 
leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit 
en -expressie, nationale afkomst, ras, etniciteit, cultuur, 
handicap, religie, veteranenstatus en ervaring — maakt 
ons sterker en is essentieel voor ons vermogen om 
onze cliënten van dienst te zijn, ons doel te vervullen en 
verantwoorde groei te bewerkstelligen.

Onze diversiteit zorgt ook voor nieuwe ideeën en 
perspectieven, en in combinatie met inclusie leidt dit tot 
een innovatieve omgeving waar werknemers hun hele 
wezen mee kunnen brengen naar het werk, carrières kunnen 
opbouwen en kunnen bijdragen aan de verantwoorde groei 
van onze activiteiten. 

We zijn vereerd te worden erkend als toonaangevend op het 
vlak van diversiteit en inclusie, onze vertegenwoordiging, 
progressieve werkpraktijken en initiatieven om inclusie te 
bevorderen. 

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid voor gelijke kansen op werk  
en positieve actie

• Inzet voor werknemers met een handicap 
• Werknemershandboek
• Diversiteit en inclusie op Flagscape

Intimidatie, discriminatie en vergelding
Bij Bank of America zetten we ons in voor het bevorderen 
van een inclusieve en respectvolle werkomgeving.

Discriminatie, intimidatie en vergelding zijn onaanvaardbaar 
en in strijd met de waarden van het bedrijf. De bank 
tolereert geen enkele vorm van onwettige discriminatie of 
intimidatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot verbaal, 
fysiek, visueel, seksueel en beledigend gedrag (pesten) 
zoals uiteengezet in ons Bedrijfsbeleid inzake preventie van 
intimidatie, discriminatie en vergelding.

Deze verwachtingen gelden op de werkplek, met inbegrip 
van evenementen die door het bedrijf worden gesponsord 
of wanneer u namens het bedrijf zaken doet of bij andere 
externe activiteiten die verband houden met dienstverband 
of werk (bijv. sociale activiteiten met teamgenoten, of 
erkenningsevenementen), hetzij tijdens of na de normale 
kantooruren. Deze activiteiten, inclusief amusement, mogen 
niet worden uitgevoerd in etablissementen waar seksueel 
expliciet of ander ongepast amusement wordt aangeboden.

U mag geen discriminatie of intimidatie tolereren en 
wanneer u dergelijk gedrag ervaart of constateert, dient 
u dit te melden aan uw leidinggevende, Personeelszaken/ 
Werknemersrelaties en/of de hulplijn voor ethiek en naleving.

Gemelde incidenten van verboden gedrag en/of vergelding 
zullen worden onderzocht. Onderzoeken worden grondig 
en zo discreet mogelijk uitgevoerd op basis van de situatie. 
Als het bedrijf constateert dat er schendingen van dit 
beleid zijn of dat ander ongepast gedrag van seksuele, 
discriminerende of vergeldende aard heeft plaatsgevonden, 
kan dit disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben, tot en 
met onmiddellijke beëindiging van het dienstverband.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake preventie van intimidatie, 
discriminatie en vergelding
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Geweld op de werkplek
Bank of America streeft ernaar om een veilige werkomgeving 
te bieden waar werknemers elkaar beleefd en respectvol 
behandelen en meningsverschillen op een professionele, niet-
beledigende en niet-bedreigende manier oplossen. 

Geweld op de werkplek is verboden en omvat handelingen 
of bedreigingen met lichamelijk geweld, maar het kan 
ook gaan om beledigend(e) handelwijzen of gedrag zoals 
intimidatie en pesterijen.

Het bezit van wapens, al dan niet met vergunning, op de 
werkplek of tijdens het zakendoen namens het bedrijf, is 
verboden. We zijn allen verantwoordelijk voor  
ons gedrag en voor het begrijpen van hoe ons gedrag zowel  
binnen als buiten de werkplek van invloed kan zijn op 
anderen. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om 
ongepast gedrag melden alvorens dit escaleert naar geweld 
op de werkplek — als we iets zien, dan laten we onze stem 
horen. Neem contact op met de afdeling personeelszaken 
als u hulp nodig heeft.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake geweldloze werkplek
• Geweldloze werkplek op Flagscape 
• Werknemershandboek
• Personeelszaken
• Security Operations and Analysis Command Center 

(Commandocentrum voor beveiligingsactiviteiten  
en -analyse) (SOACC) 

Huiselijk geweld
Bank of America zet zich in voor de ondersteuning van 
werknemers die problemen ondervinden door huiselijk geweld.

Huiselijk geweld is een patroon van abusief gedrag dat  
door één partner wordt gebruikt om macht en controle over 
een andere intieme partner te verkrijgen of te behouden. 
Werknemers die hulp nodig hebben bij het omgaan met 
de gevolgen van huiselijk geweld worden aangemoedigd 
om contact op te nemen met Personeelszaken, waaronder 
het ondersteuningsteam dienstverlening levensingrijpende 
gebeurtenissen huiselijk geweld (Life Event Services 
Domestic Violence Support Team, of Bedrijfsbeveiliging 
(Corporate Security). Het bedrijf verbiedt ook het misbruik 
van het eigendom, de voertuigen, telefoontoestellen, 
computers of het helpen van een andere werknemer 
om handelingen van huiselijk geweld te plegen, inclusief 
achtervolging, intimidatie of bedreigingen. Voor 
ondersteuning kunnen werknemers contact opnemen met 
het U.S. Life Event Services Domestic Violence-team via 
lifeeventsupport@bofa.com

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake geweldloze werkplek
• Geweldloze werkplek op Flagscape 
• Werknemershandboek
• Life Event Services (Dienstverlening voor 

levensingrijpende gebeurtenissen) op HR (PZ) Connect
• Security Operations and Analysis Command Center 

(Commandocentrum voor beveiligingsactiviteiten en 
-analyse) (SOACC) 

Veiligheid op de werkplek
We zetten ons in voor de veiligheid en beveiliging van onze 
teamgenoten wereldwijd. Om risico’s voor uzelf en mensen 
rondom u te vermijden, moet u alle toepasselijke veiligheids- 
en beveiligingsprocedures volgen, evenals de toepasselijke 
wetten, regels en voorschriften. U moet onveilige 
werkomstandigheden melden aan uw leidinggevende of 
nalevings- en operationeel-risicofunctionaris.

Voor meer informatie:

• Veiligheid en beveiliging op Flagscape
• Security Operations and Analysis Command Center 

(Commandocentrum voor beveiligingsactiviteiten  
en -analyse) (SOACC) 
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Bedrijfscontinuïteit
Ons bedrijfscontinuïteitsprogramma is erop gericht om 
de hoogste prioriteit te geven aan de fysieke veiligheid en 
beveiliging van onze klanten en werknemers en tegelijkertijd 
voorbereidingen te treffen voor het geval van verlies van 
faciliteiten en technologieën. Het doel is om ononderbroken 
dienstverlening te bieden aan klanten en cliënten door 
cruciale bedrijfsfuncties en -toepassingen te herstellen. Ga 
voor meer informatie naar Bedrijfscontinuïteit op Flagscape.

Veiligheid en bedrijfscontinuïteit zijn de verantwoordelijkheid 

van iedereen. U moet:

• de noodprocedures voor uw gebouw kennen.

• uw persoonlijke contactinformatie binnen Workday 
bijgewerkt houden.

• met uw leidinggevende praten alvorens er een 
bedrijfsonderbreking plaatsvindt zodat u uw rol 
in het herstel begrijpt. in contact blijven met uw 
leidinggevende tijdens en na een ramp.

• persoonlijke oplettendheid en paraatheid handhaven 
voor rampen die uw omgeving kunnen treffen. de 
aanwijzingen van de lokale autoriteiten volgen tijdens 
een ramp.

• essentiële contactinformatie te allen tijde bij de  
hand houden.

• Emergency Notification and Associate Communication 
Tool (hulpmiddel voor alarmberichten en aanverwante 
communicatie) (ENACT) als contactinformatie op uw 
mobiele telefoon opslaan en op gepaste wijze reageren 
op ENACT-berichten (u kunt gevraagd worden om uw  
persoonsnummer).

• de 24/7-beveiligingshulplijn (SOACC) bellen om 
veiligheids- en beveiligingsincidenten, berovingen, 
beveiligingsproblemen met gebouwen of verdachte 
activiteiten te melden.

Voor meer informatie:

• Bedrijfsbeleid inzake bedrijfscontinuïteitsbeheer
• Bedrijfscontinuïteit op Flagscape 
• Security Operations and Analysis Command Center 

(Commandocentrum voor beveiligingsactiviteiten  
en -analyse) (SOACC) 

• Workday
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Hulpmiddelen
Zie hieronder voor een alfabetische lijst van de beleidslijnen en hulpmiddelen 
waarnaar wordt verwezen in de code (toegang genoteerd):

Wereldwijde beleidsbron (intern)

Bedrijfsbeleid inzake anti-omkoping en anticorruptie  
(ABAC, anti-bribery, anti-corruption)

ABAC-bedrijfsbeleid inzake geschenken en amusement

ABAC-bedrijfsbeleid inzake politieke activiteiten in de VS

Bedrijfsbeleid inzake bedrijfscontinuïteitsbeheer

Bedrijfsbeleid inzake inzet voor werknemers met een handicap 

Bedrijfsbeleid inzake inzet voor bescherming van  
informatie over werknemers 

Bedrijfsbeleid inzake compensatiebestuur

Bedrijfsbeleid inzake klachten 

Beleid inzake nalevingstraining

Bedrijfsbeleid inzake belangenverstrengeling

Beleidslijnen per land inzake klokkenluiders 

Klokkenluidersbeleid voor Australië

Klokkenluidersbeleid voor Frankrijk

Klokkenluidersbeleid voor India

Klokkenluidersbeleid voor Ierland

Klokkenluidersbeleid voor MLIQ

Klokkenluidersbeleid voor het VK

Bedrijfsbeleid inzake gegevensbeheer

Bedrijfsbeleid inzake drug- en alcoholvrije werkplek

Bedrijfsbeleid inzake bewaren van elektronische 
communicatie

Bedrijfsbeleid inzake door werknemers geïnitieerde 
onkosten

Norm voor bedrijfsonkosten 

Norm voor risicobeheer bedrijfsfraude

Bedrijfsbeleid inzake gelijke kansen op werk en positive actie

Bedrijfsbeleid inzake financiële misdrijven

Wereldwijd bedrijfsbeleid inzake antecedentenonderzoek

Wereldwijd bedrijfsbeleid inzake naleving

Wereldwijd bedrijfsbeleid inzake archiefbeheer

Wereldwijde normen inzake archiefbeheer

Bedrijfsbeleid inzake preventie van intimidatie,  
discriminatie en vergelding

Bedrijfsbeleid inzake informatiebeveiliging

Bedrijfsbeleid inzake informatiemuur 

Bedrijfsbeleid inzake problemen, risico’s, verbeteringen in 
bedrijfsaspecten en -controle

Bedrijfsbeleid inzake externe zakelijke activiteiten

Bedrijfsbeleid inzake privacy en internationale 
gegevensoverdracht

Bedrijfsbeleid inzake registratie en licensering

Bedrijfsbeleid inzake derden

Bedrijfsbeleid inzake preventie van oneerlijke, misleidende 
of beledigende handelwijzen en praktijken 

Bedrijfsbeleid inzake geweldloze werkplek
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Andere bronnen
Richtlijnen (intern):

Aanvullende richtlijnen bij het verhandelen van  
effecten van Bank of America

Aanmeldingen met bewaringsnalevingsoplossingen

Beheersprogramma voor gedragsrisico’s

Instructies voor gegevensbescherming (Data Protection 
Notices, DPNs)

Handleiding voor elektronische communicatie

Werknemershandboek 2022 van Bank of America

Risicokader 2022

Websites van Flagscape (intern)

Anti-omkoping Anticorruptie 

Bedrijfscontinuïteit

Zakelijke belangen buiten het primaire dienstverband 

Belangenverstrengeling

Diversiteit en inclusie

Milieu, maatschappij en bestuur

Financiële misdrijven

Wereldwijd archiefbeheer

Wereldwijde regelgevende relaties

Informatiebeveiliging

Intellectueel kapitaal en intellectuele eigendom, immateriële 
activa 

Redactiekamer 

Privacy en internationale gegevensoverdracht 

Risicobeheer

Veiligheid en beveiliging

Sociale media bij Bank of America

Gedragscode voor leveranciers

Bovendien, denk eraan dat er versies beschikbaar zijn 

in het Spaans en Portugees op onze BAC.com- pagina 
Leveranciersbeheer.

Programma inzake derden

Contactpersonen en systemen

Mediacontacten bij Bank of America 

Gedragscode inzake postbussen

Werknemersrelaties

PZ Connect

InfoSafe

Dienstverlening voor levensingrijpende gebeurtenissen

The Referral Management System (TRMS) 

Workday

Externe websites:

Jaarverslagen en proxyverklaringen 

Redactiekamer bij Bank of America 

Central Bank of Ireland (CBI) 

Hulplijn voor ethiek en naleving 

Europese Centrale Bank (ECB) 

Financial Conduct Authority (FCA) 

Prudential Regulation Authority (PRA) 

Mensenrechtenverklaring 

Klokkenluiders buiten de VS. (EU-richtlijn openbaarmaking) 

Kader voor milieu- en maatschappelijk risicobeleid 

Beleggersrelaties — Effect hebben 

Bericht 

Uitzonderingen op de gedragscode 

Elke uitzondering op de gedragscode voor de 
algemeen directeur, de financieel directeur, de hoofd-
rekenplichtige of welke bestuurder of directeur dan 
ook moet goedgekeurd worden door de raad van 
bestuur. Het bedrijf plaatst dergelijke uitzonderingen 
onmiddellijk in het gedeelte Investeerdersrelaties 
op haar website of maakt deze openbaar via een 
perscommuniqué of andere openbare documenten, 
zoals vereist door de geldende wetten, voorschriften 
of regels.

Voor meer informatie:

• Gedragscode beleggersrelaties
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