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OVERZICHT

United Technologies Corporation mag financiële middelen, bezit, producten en diensten doneren aan gerenommeerde
liefdadigheidsorganisaties, indien deze op openlijke en transparante wijze verstrekt worden voor liefdadigheidsdoelen in
erkende aandachtsgebieden. Schenkingen die geen verband houden met bonafide liefdadigheidsdoelen of die
aangeboden of gegeven worden op een verborgen manier of om op een verderfelijke manier invloed uit te oefenen, zijn
categorisch verboden omdat ze in strijd zijn met de kernwaarden van UTC, misbruik maken van bedrijfsmiddelen en UTC
blootstellen aan aanzienlijke aansprakelijkheid op grond van anti-corruptie- en aanverwante wetgeving.
B. TOEPASSELIJKHEID
United Technologies Corporation, haar bedrijfseenheden, dochterondernemingen, divisies en andere gecontroleerde
bedrijfsonderdelen en activiteiten (“Operationele eenheden”), en alle bestuurders, directeuren en werknemers daarvan
wereldwijd (gezamenlijk “UTC”). Het verstrekken van Politieke bijdragen, Relatiegeschenken en Gefinancierde
reizen wordt geregeld door CPM 5: Overheidsrelaties; CPM 48A: Het geven van relatiegeschenken; en CPM 48B:
respectievelijk Het sponsoren van reizen van derden.
C. DEFINITIES
“Corporate” betekent het hoofdkantoor van UTC en “Bedrijfseenheid” of “BE” betekent Otis Elevator Company, Pratt
& Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security en United Technologies Research Center.
“CPM” betekent Corporate Policy Manual (Handleiding bedrijfsbeleid). Andere Vetgedrukte termen worden gedefinieerd
in Bijlage 1.
D. BELEID
UTC mag Schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen doen aan In aanmerking komende organisaties waarbij de
prioriteit ligt bij begrote schenkingen in een of meer Aandachtsgebieden van UTC. Voor niet-begrote verzoeken,
schenkingen buiten Aandachtsgebieden van UTC (begroot of niet-begroot) en uitbetaling door middel van
onkostenvergoedingen voor werknemers geldt een ontmoedigingsbeleid. Er mag geen schenking aangeboden of
gedaan worden indien deze een Corrupte Betaling zou vormen of de schijn hiervan zou wekken. Alle Schenkingen
aan een liefdadigheidsinstelling worden goedgekeurd overeenkomstig Bijlage 2.
E.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

1.

Beoordelingscommissie publieke zaken. De Beoordelingscommissie publieke zaken (“Bestuurscommissie”) van
de Raad van Bestuur van UTC is verantwoordelijk voor het toezicht op Schenkingen aan een
liefdadigheidsinstelling door UTC.

2.

Adviesraad schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen van UTC. De Adviesraad schenkingen aan
liefdadigheidsinstellingen van UTC (“Adviesraad van UTC”) bestaat uit de volgende senior managers van UTC (of
hun vertegenwoordigers): Executive Vice President, Chief Financial Officer; Senior Vice President, Global
Government Relations; Executive Vice President Human Resources; Senior Vice President, Science & Technology;
Senior Vice President, Communications (“SVP Communications”) (Voorzitter); en Corporate Vice President, Global
Ethics and Compliance (“CVP GEC”). De Adviesraad van UTC is verantwoordelijk voor het beoordelen van en
doen van aanbevelingen aan de President & CEO van UTC van voorgestelde Schenkingen aan filantropische
instellingen van meer dan $ 500.000, beoordelen en goedkeuren van het Budget voor schenkingen van UTC en
UTC-brede implementatie en beheer van dit beleid in overeenstemming met Bijlage 2.

3.

Commissies voor schenkingen aan filantropische instellingen van Bedrijfseenheden. Elke directeur van een BE
benoemt een Commissie voor filantropische schenkingen BE (“BE Commissie”), die bestaat uit de directeur
Communicatie van de BE (voorzitter) en vertegenwoordigers van de BE uit controle- en compliance-functies. De BE
Commissies zijn (samen met de senior managers van de BE) verantwoordelijk voor de beoordeling en goedkeuring
van de BE Begroting financiële bijdragen, alsmede de implementatie en het beheer door de BE van dit beleid in
overeenstemming met Bijlage 2.

4.

De SVP Communications is, in overleg met de CVP GEC, verantwoordelijk voor de interpretatie van dit beleid en
1
de tweejaarlijkse herziening hiervan.

1

De SVP Communications en de CVP GEC zijn bevoegd om Bijlagen 1 en 2 als nodig te wijzigen om naleving van dit beleid te verzekeren.
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De corporate vicepresident Controller van UTC neemt controle- en testprocedures in de toepasselijke
algemene controlematrices op en de corporate vicepresident Internal Audit van UTC voert periodieke
controles uit (waaronder conformiteitscontroles (zie CPM 34: Programma ten behoeve van globale
ethiek en conformiteit)), in elk geval om de conformiteit op het niveau van de operationele eenheid te
beoordelen. Binnen het reguliere bestek van de jaarlijkse financiële controles beoordeelt de onafhankelijke
accountant van UTC ook dergelijke controles en transacties om de conformiteit ervan te garanderen.
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BIJLAGE 1: DEFINITIES
Gelieerde onderneming betekent een Entiteit:
 die Zeggenschap uitoefent over de Entiteit waar naar verwezen wordt; of
 waarover de Entiteit waarnaar verwezen wordt Zeggenschap uitoefent; of
 die, samen met de Entiteit waarnaar verwezen wordt onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een
andere Entiteit.
Boekhouding wordt gedefinieerd in CPM 48: Anti-corruptie.
Relatiegeschenk wordt gedefinieerd in CPM 48A: Het geven van relatiegeschenken.
Zeggenschap betekent de, directe of indirecte, bevoegdheid:
 bestaand uit stemrecht over meer dan 50% van de aandelen van de Entiteit met stemrecht om leden van het
bestuursorgaan van de Rechtspersoon te benoemen; of
 om leiding te geven aan de dagelijkse zakelijke beslissingen en het dagelijks zakelijk beleid van een Entiteit of
zorgen dat leiding gegeven wordt, door middel van het eigendom van aandelen met stemrecht, op grond van
overeenkomst, of anderszins.
Corrupte betaling wordt gedefinieerd in CPM 48: Anti-corruptie.
Klant betekent een Derde die diensten of producten van UTC koopt of verbruikt.
Aangewezen begunstigde organisatie betekent een Begunstigde organisatie:
 die een Overheid is;
 waarin een Overheidsfunctionaris of Verbonden partij van een Overheidsfunctionaris een functie als eigenaar
of hoger kader bekleedt, of anderszins in staat is om invloed uit te oefenen op marketing, aanvragen voor financiële
bijdragen, bedrijfsleiding of bedrijfsvoering;
 onder toepasselijke wet- of regelgeving niet eenvoudig ingedeeld kan worden als een Entiteit op grond van U.S.
Internal Revenue Code [Amerikaanse belastingwet] Artikel 501 (c) (3) of de niet-Amerikaanse equivalent hiervan; of
 aangewezen is door de VP GEC.
Distributeur(s) wordt gedefinieerd in CPM 48E: Distributeurs en vertegenwoordigers die geen werknemers zijn.
In aanmerking komende begunstigde organisatiebetekent een “not-for-profit” Entiteit (d.w.z. de U.S. Internal
Revenue Code Artikel 501(c)(3) of de niet-Amerikaanse equivalent), die als primaire missie en operationele focus het
beheer van programma's met een Liefdadig doel heeft, die overeenstemmen met de Aandachtsgebieden van UTC en
een bewezen staat van integriteit en doelmatigheid van de uitvoering van dergelijke programma's heeft.
Entiteit betekent een maatschappij, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, partnerschap, eenmanszaak, trust of
soortgelijke rechtspersoon, of andere organisatie, al dan niet “for-profit.”
Vrijgestelde schenking aan een liefdadigheidsinstelling: een Schenking aan een liefdadigheidsinstelling in de
vorm van vrijwilligerswerk door UTC-werknemers of schenkingen in natura rechtstreeks door UTC van de
minimumwaarde
(bijv.,
rugzakken,
boeken,
gewone
medicijnen,
educatieve
brochures,
leesbrillen,
schoolbenodigdheden, leerboeken, etc.) aan speciale hulpbehoevende groepen (bijv. schoolkinderen, ouderen,
mindervaliden of zieken).
Overheid betekent een:
 Amerikaanse of niet-Amerikaanse, overheid, op nationaal, regionaal, lokaal of gemeentelijk niveau;
 Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO);
 luchtvaartmaatschappij die eigendom is van of geëxploiteerd wordt door een overheid;
 Entiteit die namens een overheid in een officiële hoedanigheid optreedt;
 Entiteit, vennootschap of onderneming waarin een overheid Zeggenschap uitoefent;
 politieke partij;
 gouvernementele organisatie (bijv. de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie,
Internationale burgerluchtvaartorganisatie enz.); of
 departement, agentschap, onderdeel of vertegenwoordiging van een van de voorgaande.
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Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO) wordt gedefinieerd in CPM 48B: Sponsoren van reizen van derden.
Overheidsfunctionaris: een werknemer, bestuurder of directeur (gekozen of benoemd) van een Overheid of een
kandidaat voor een functie daarin.
Lobbyist wordt gedefinieerd in CPM 48D: Lobbyisten.
Vertegenwoordiger(s) die geen werknemer zijn of VGW(s) wordt gedefinieerd in CPM 48E: Distributeurs en
vertegenwoordigers die geen werknemers zijn.
Schenking aan een liefdadigheidsinstelling betekent een schenking van financiële middelen, bezit, producten en
diensten door of namens UTC ten behoeve van een Liefdadig doel.
Liefdadig doel betekent een organisatie die als doel heeft ten goede te komen aan de mensheid in het algemeen
(geestelijk, moreel of fysiek), en die erkend is door Artikel 501(c)(3) van de Internal Revenue Code of het Committee
Encouraging Corporate Philantropy [Commissie voor stimulering van liefdadigheid door bedrijven] en waarvoor
in ruil geen volledige tegenprestatie verwacht wordt.
Politieke bijdrage wordt gedefinieerd in CPM 5: Overheidsrelaties.
Verboden ontvangers betekent een:
 andere persoon (zoals onder meer een vertegenwoordiger van een Klant of Overheidsfunctionaris) dan
Vrijgestelde schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling in natura;
 “for-profit” Entiteit;
 Entiteit voornamelijk (d.w.z., meer dan 50%) gefinancierd door belastingen (met uitzondering van Schenkingen
aan een liefdadigheidsinstelling aan door de overheid gefinancierde onderwijsinstellingen die
Aandachtsgebieden van UTC ondersteunen);
 politieke partij of andere Entiteit die zich voornamelijk bezighoudt met het ondersteunen van kandidaten voor een
publieke functie met belangenbehartiging;
 religieuze organisatie (met uitzondering van Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling aan een religieuze
organisatie die één of meer van de Aandachtsgebieden van UTC ondersteunt en die door een dergelijke
organisatie ter beschikking gesteld worden aan leden en niet-leden);
 Entiteit (of opdrachtgevers of bekende Gelieerde ondernemingen daarvan) die op een door de Overheid
uitgegeven “watch list” beperkt of geweigerd worden of opgenomen zijn in een Bestand van geweigerde
leveranciers van een Operationele eenheid of die het alter ego zijn van een Leverancier die hierin opgenomen is.
Begunstigde organisatie betekent elke Derde die een Schenking aan een liefdadigheidsinstelling ontvangt of
verzocht heeft deze te ontvangen.
Bestand van geweigerde leveranciers betekent een bestand dat bijgehouden wordt door het Operationele eenheid
en waarin alle Leveranciers die door het Operationele eenheid wegens dringende redenen geweigerd of opgezegd
zijn, opgenomen zijn.
Verbonden partij betekent, met betrekking tot:
 een persoon, een lid van de naaste of uitgebreide familie van deze persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
ouders, broers en zussen, echtgenoten, ooms, tantes, neven en nichten;
 een Entiteit, een Gelieerde onderneming van deze Entiteit.
Gefinancierde reizen wordt gedefinieerd in CPM 48B: Financieren van reizen van derden.
Derde betekent, met betrekking tot:
 een persoon, een persoon die geen werknemer is van UTC of een Gelieerde onderneming van UTC;
 een Entiteit, een Entiteit die niet UTC of een Gelieerde onderneming van UTC is (voor de duidelijkheid, voor de
toepassing van dit beleid, zijn UTC joint-venture partners en Leveranciers en hun respectievelijke Gelieerde
ondernemingen, Derden).
Waarde betekent de werkelijke (bijv. schenking van financiële middelen) of geschatte marktwaarde (bijv. schenking van
bezit, producten of diensten) van een bepaalde Schenking aan een liefdadigheidsinstelling.
Leverancier betekent een huidige of toekomstige Derde aannemer of leverancier van materialen of diensten aan UTC.
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BIJLAGE 2: PROCEDURES
A.

JAARLIJKSE BEGROTING FINANCIËLE BIJDRAGEN

In November van elk jaar leggen de BE Commissies aan de senior managers van de BE een begroting (“Schenkingsbegroting BE”) ter goedkeuring voor van alle voorgestelde Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling in het
daaropvolgende kalenderjaar en verstrekken aan de SVP Communications de goedgekeurde BE Schenkingsbegrotingen. In december overlegt de SVP Communications aan de UTC Adviesraad/aangewezen personen ter
goedkeuring een verzamelbegroting (“UTC Schenkingsbegroting”), bestaande uit de goedgekeurde BE Schenkingsbegrotingen en een begroting (“Corporate Schenkingsbegroting”) voor Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling door Corporate (met inbegrip van “Overeenstemmende schenkingen” en “PAC-match”) in het daaropvolgende
kalenderjaar. De UTC Schenkingsbegroting vermeldt voor elke Schenking aan een liefdadigheidsinstelling de
aanvragende Operationele eenheid (Corporate of BE), oorsprong van de aanvraag (bijv. UTC, begunstigde
organisatie, Aanvraag van klant, Aanvraag van de overheid, Aanvraag van de Amerikaanse federale overheid),
soort Schenking aan een liefdadigheidsinstelling (d.w.z., financiële middelen, “in natura”, schenking van bezit,
producten of diensten), Waarde, Begunstigde organisatie (met inbegrip van of het een Aangewezen begunstigde
organisatie betreft), Liefdadig doel, Aandachtsgebied van UTC en bedragen (indien bekend en voor zover gegevens
beschikbaar zijn) die tijdens het huidige kalenderjaar aan de Begunstigde organisatie uitbetaald zijn.
B.

SCREENING (DUE DILIGENCE) VAN BEGUNSTIGDE ORGANISATIES

1.

Operationele eenheden screenen alle Begunstigde organisaties om te bevestigen dat noch de Begunstigde
organisatie, noch haar vertegenwoordigden of bekende Gelieerde ondernemingen een geweigerde of beperkte
partij is op een door een Overheid uitgegeven “watch list.”

2.

Met uitzondering van degenen die alleen een verzoek gedaan hebben voor het ontvangen van Vrijgestelde schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling, screenen de juridisch adviseurs/aangewezen personen van Operationele eenheden alle Aangewezen begunstigde organisaties om geloofsbrieven (bijv. status als In aanmerking
komende organisaties), kwalificaties (bijv. staat van dienst van organisaties met een Liefdadig doel) en integriteit
te controleren. Bij de aard en omvang van due diligence wordt rekening gehouden met het inherente risico van corrupte praktijken en het gemak van toegang tot relevante due diligence- informatie in het rechtsgebied van oprichting
en/of de locatie waar financiële middelen uitbetaald zullen worden. In landen waar de meest recent gepubliceerde
Transparancy Internal Corruption Index gelijk aan of minder dan 50 is, ontvangt de aanvragende Operationele
eenheid een TRACE certificatie-rapport (of het equivalent daarvan door een onafhankelijk onderzoeksbureau dat
goedgekeurd is door VP GEC/aangewezen persoon) dat betrekking heeft op het volgende: (a) onderzoek van de
geloofsbrieven (basisgegevens Entiteit, eigendom, sleutelfuncties, vergunningen/goede reputatie/”not-for-profit” of
gelijkwaardige status, Gelieerde ondernemingen); (b) database/media-zoekopdrachten (met inbegrip van door de
Overheid uitgegeven “watch lists”); en (c) beoordeling van de staat van dienst en integriteit door middel van navraag
bij collega's, niet-gouvernementele organisaties, functionarissen van toezichthoudende instanties, andere
onafhankelijke bronnen en het personeel van de Aangewezen begunstigde organisatie.

C.

VEREISTEN EN GOEDKEURINGEN

Alle aanvragen voor Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling (begroot of niet-begroot) moeten voldoen aan
Bijlage 2A en goedgekeurd worden in overeenstemming met Bijlage 2B. Alle Schenkingen aan een
liefdadigheidsinstelling die Door de Klant aangevraagd zijn, die Door de Overheid aangevraagd zijn, die Door de
Amerikaanse federale overheid aangevraagd zijn, betrekking hebben op een Aangewezen begunstigde organisatie,
of goedkeuring vereisen voor de Adviesraad van UTC, moeten vergezeld gaan van een nota (“Nota van
toepasselijkheid”) wezenlijk in de vorm van Bijlage 2C.
D.

OVEREENKOMSTEN

1.

Met uitzondering van Vrijgestelde schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling worden alle naar behoren
goedgekeurde Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling (in welke vorm en met welke Waarde dan ook) aan
Aangewezen begunstigde organisaties gedaan overeenkomstig een volledig uitgevoerde schriftelijke
overeenkomst in overeenstemming met Bijlage 2D (“Schenkingsovereenkomst”).

2.

Met uitzondering van Vrijgestelde schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling, schenkingen van UTCproducten of -diensten (die geregeld worden door handelscontracten van Operationele eenheden), en beperkte
schenkingen gefinancierd door middel van onkostenvergoeding van werknemers (zie Artikel C van Bijlage 2A),
worden alle andere rechtsgeldig goedgekeurde Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling gedaan krachtens
een Schenkingsovereenkomst (Waarde ˃ USD 50.000) of bevestiging (“Bevestiging van Schenking”) die
voldoen aan Bijlage 2E (USD 1.000 < Waarde ≤ USD 50.000)
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E.

UITBETALING VAN FINANCIËLE MIDDELEN

1.

Alle fondsen voor goedgekeurde Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling moeten: (1) voldoen aan de
(begrote of niet-begrote) goedkeuring en Schenkingsovereenkomst of een Bevestiging van Schenking (zoals
van toepassing); (2) worden uitgekeerd door de financiële afdeling van het hoofdkantoor van het Operationele
eenheid (bij voorkeur door middel van een bankoverschrijving), direct (zonder gebruik van een Derde) aan de
begunstigde organisatie in haar rechtsgebied van oprichting (of een ander door de juridisch adviseur/aangewezen
persoon van de BE goedgekeurd rechtsgebied (BE-schenkingen) of CVP GEC/aangewezen persoon (Corporateschenkingen)); en (3) na uitbetaling snel en nauwkeurig opgenomen worden in de Boekhouding van het
Operationele eenheid.

2.

Onder geen beding mag een Schenking aan een liefdadigheidsinstelling worden uitgekeerd tenzij en totdat deze
overeenkomstig dit beleid goedgekeurd is en de Begunstigde organisatie een Schenkingsovereenkomst of
Bevestiging van Schenking, zoals van toepassing, volledig uitgevoerd of bevestigd heeft.

F.

REGISTER

Corporate en elke BE moeten centrale registers instellen en bijhouden die voor elke goedgekeurde Schenking aan een
liefdadigheidsinstelling de informatie vermelden die uiteengezet is in bovenstaand Artikel A, ongeacht of het gaat om
een begrote of niet-begrote Schenking aan een liefdadigheidsinstelling, en uitbetaalde financiële middelen.
G. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
Indien op enig moment de aanvraagprocedure of de uitvoering van een goedgekeurde Schenking aan een
liefdadigheidsinstelling, de directeur communicatie van de BE of de SVP communicatie redelijkerwijs van mening is
dat een Begunstigde organisatie niet volledig meegewerkt heeft of niet volledig zal meewerken aan due diligence, of
niet volledig voldaan heeft of niet volledig zal voldoen aan de Schenkingsovereenkomst of de Bevestiging van
Schenking (zoals van toepassing), beleid van UTC of toepasselijk recht, of anderszins niet in staat of niet bereid is om
de gefinancierde werkzaamheden uit te voeren, of anderszins ongeschikt is om het Programma voor schenkingen aan
een liefdadigheidsinstelling van UTC te vertegenwoordigen, stelt hij of zij de juridisch adviseur van de BE of CVP
GEC/aangewezen persoon (voor Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling die goedgekeurd zijn of goedkeuring
vereisen van Corporate) schriftelijk hierover in kennis, en zal hij/zij ervoor zorgen dat passende corrigerende
2
maatregelen genomen worden. Als een eerder door de Adviesraad van UTC goedgekeurde Aangewezen
begunstigde organisatie, of een andere Begunstigde organisatie om dringende redenen opgezegd wordt, stelt de
SVP Communications respectievelijk de CVP GEC en de Adviesraad van UTC hierover onmiddellijk in kennis.
H.

RAPPORTAGE

Op verzoek verstrekt de SVP Communications aan de Adviesraad van UTC en de Bestuurscommissie een
samenvatting van Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling die tot op heden voor dat kalenderjaar gedaan zijn,
waarbij voor elke Schenking aan een liefdadigheidsinstelling de in Artikel A hierboven uiteengezette informatie, de
aangewezen categorie zoals gedefinieerd door hetCommittee Encouraging Corporate Philantropy, geografisch
segment (dat wil zeggen, VS, Canada, Azië-Pacific, Europa-Afrika-Midden-Oosten en Latijns-Amerika) vermeld worden,
ongeacht of de bijdrage begroot of niet-begroot was en of de financiële middelen uitgekeerd zijn.

2

Hoewel kwesties van niet-medewerking en niet-naleving per geval beoordeeld moeten worden, omvatten redenen die opschorting of opzegging van een
goedgekeurde Schenking aan een liefdadigheidsinstelling of Begunstigde organisatie rechtvaardigen, zonder beperking, het door de Begunstigde organisatie:
(a) nalaten of weigeren om documenten die door dit Beleid of de Schenkingsovereenkomst of Bevestiging van Schenking (zoals van toepassing) in te vullen of te
verstrekken; (b) het verstrekken van bedrieglijke of onjuiste informatie; (c) nalaten of weigeren samen te werken met due diligence-activiteiten, waaronder deelname
aan vereiste vraaggesprekken of samenwerking met TRACE of een ander onafhankelijk onderzoeksbureau; (d) opgenomen zijn in een Bestand van geweigerde
leveranciers van een Operationele eenheid of het zijn van de alter ego van een Leverancier die hierin opgenomen is, of het zijn van een geweigerde of beperkte
partij op een door de Overheid uitgegeven "watch list"; (e) onverenigbare belangenverstrengeling met een UTC-werknemer of een ongepaste, verboden of
onverklaarde relatie met een met een concurrent, Klant, Overheid of Overheidsfunctionaris of andere besluitvormer of beïnvloedende persoon van een transactie
met betrekking tot de verkoop van producten of diensten van UTC of een wetgevende, regelgevende of andere maatregel of gedogen van of door de Overheid die
gevolgen heeft voor zaken van UTC; (f) gevraagd wordt door een Klant, Overheid of Overheidsfunctionaris als voorwaarde voor de verkoop van producten of
diensten van van UTC of een wetgevende, regelgevende of andere maatregel of gedogen van of door de Overheid die gevolgen heeft voor zaken van UTC (g) staat
van dienst van betrokkenheid bij corrupte praktijken; (h) strafrechtelijke veroordeling, faillissement of insolventie; (i) reputatie van oneerlijkheid of oneerlijke of
onethische transacties; (j) het worden van een persona non grata in het rechtsgebied van oprichting van de Begunstigde organisatie en/of de locatie waar financiële
middelen zullen worden uitgekeerd; (k) nalaten of weigeren om de Schenkingsovereenkomst of Bevestiging van Schenking volledig (zoals van toepassing) uit te
voeren of te bevestigen; (l) weigeren om redelijke controle- en auditactiviteiten uit te laten voeren of herhaaldelijk nalaten om de vereiste verslagen te verstrekken; of
(m) schending van de Schenkingsovereenkomst of de Bevestiging van Schenking (zoals van toepassing).
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BIJLAGE 2A: VOORSCHRIFTEN VOOR SCHENKINGEN
A.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Alle aanvragen om Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling (met inbegrip van “Overeenstemmende
schenkingen” en “PAC-Match”) moeten voldoende gegrond zijn ter ondersteuning van een redelijk oordeel dat: (1) De
Begunstigde organisatie een In aanmerking komende organisatie en niet een Verboden ontvanger is; (2) de
Schenking aan een liefdadigheidsinstelling wordt: (a) ondersteund door een te goeder trouw Liefdadig doel; (b) in
overeenstemming is met een of meer Aandachtsgebieden van UTC of, indien niet in overeenstemming met een of
meer Aandachtsgebieden van UTC, een dwingende en legitieme rechtvaardiging bestaat om af te wijken van de
Aandachtsgebieden van UTC; en (c) niet beperkt wordt door Artikel C hieronder; en (3) UTC uit hoofde van de Internal
Revenue Code in aanmerking komt voor aftrek van dergelijke bijdragen. In geen geval wordt een bijdrage geboden of
gedaan die een onverenigbare belangenverstrengeling voor een UTC -werknemer zou doen ontstaan (zie CPM 7:
Belangenverstrengeling), een Corrupte betaling vormt of de schijn hiervan wekt, toepasselijk recht schendt of
anderszins de schijn wekt van onfatsoenlijkheid of de reputatie van UTC schaadt.
B.

AANDACHTSGEBIEDEN VAN UTC

Tenzij een dwingende rechtvaardiging voor afwijking bestaat, zijn alle Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling
(met uitzondering van “Overeenstemmende schenkingen” en “PAC-Match”) gericht op één of meer van de volgende
gebieden (“Aandachtsgebieden van UTC”), die de volgende zijn:
 Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)-onderwijs: UTC ondersteunt In aanmerking
komende begunstigde organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de volgende generatie ingenieurs,
onderzoekers en wetenschappers. Corporate coördineert de inspanningen op mondiaal niveau door het creëren
van op kenmerkende STEM-gerichte programma's, en BE's worden aangemoedigd om deel te nemen aan deze
programma's. Afgezien van deze kernprogramma's neemt UTC ondersteuning in aanmerking van programma's op
academisch en universitair niveau voor ondersteuning van deelname aan engineering en natuurwetenschappen,
fundamenteel onderzoek op terreinen die voor UTC van belang zijn, en het vergroten van het aantal personen uit
minderheidsgroeperingen en vrouwen in techniek en de wetenschap;
 Bouwen van duurzame steden: UTC zal In aanmerking komende begunstigde organisaties ondersteunen die
verantwoordelijkheid voor het milieu stimuleren door middel van duurzame bouwpraktijken. Corporate zal de
inspanningen op mondiaal niveau coördineren door de ontwikkeling van kernprogramma's met toonaangevende In
aanmerking komende begunstigde organisaties. Naast deze kernprogramma's neemt UTC Schenkingen aan
een liefdadigheidsinstelling in aanmerking die energie-efficiëntie, milieuduurzaamheid en waterbehoud
ondersteunen en/of bevorderen, en veilige gemeenschappen bevorderen door middel van het verminderen van
bedreigingen die veroorzaakt worden door brand, misdaad en natuurrampen;
 Levendige gemeenschappen: UTC zal In aanmerking komende begunstigde organisaties ondersteunen die het
welzijn van de gemeenschappen waarbinnen UTC werkzaam is, verbeteren. Dit omvat onder meer culturele
organisaties, liefdadigheidsinstellingen voor gezondheid en welzijn, lokale initiatieven voor fondsenwerving en
gemeenschapsgerichte vrijwilligersprogramma's;
 Goede doel van oorlogsveteranen: UTC zal het goede doel van oorlogsveteranen ondersteunen, met onder
meer ondersteuning van In aanmerking komende begunstigde organisaties gericht op: (i) verbetering van het
leven van ex-militairen en hun gezinnen door verbetering van kansen op het gebied van onderwijs en opleiding; en
(ii) het eren van de moed, de opoffering en onbaatzuchtige plicht van veteranen die een belangrijke rol gespeeld
hebben bij de bescherming van de vrijheid;
 Rampenbestrijding: UTC zal werkzaamheden in het kader van rampenbestrijding ondersteunen, in het algemeen
door middel van bijdragen aan nationale of internationale In aanmerking komende begunstigde organisaties
gericht op rampenbestrijding (bijv. Rode Kruis/Rode Halve Maan-verenigingen) in gevallen waar de omvang van de
ramp de mogelijkheden van lokale autoriteiten en hulporganisaties te boven gaat en waar dringend behoefte is aan
hulp ter ondersteuning van fundamentele levensbehoeften en/of wederopbouw;
 Bedrijfsethiek en naleving van regelgeving: UTC zal In aanmerking komende begunstigde organisaties
ondersteunen die het streven naar bedrijfsethiek en naleving van regelgeving bevorderen, met inbegrip van de
beginselen van transparantie en eerlijke concurrentie.
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 Diversiteit en integratie van minderheden: UTC zal In aanmerking komende begunstigde organisaties
ondersteunen die het streven naar diversiteit en integratie van minderheden in het bedrijfsleven en de publieke zaak
bevorderen.
C.

AANVULLENDE BEPERKINGEN

Naast de voorschriften van Artikel A en B hierboven, gelden voor Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling de
volgende beperkingen:
 Wervingsacties: UTC mag doneren aan wervingsacties van In aanmerking komende begunstigde organisaties
die zich bezighouden met het bevorderen van Aandachtsgebieden van UTC; geldelijke bijdragen ter versterking
van fondsen moeten echter passen bij de zakelijke doelstellingen van UTC en mogen niet meer bedragen dan 20%
van het totale bedrag dat van het bedrijfsleven geworven moet worden of 5% van het totale bedrag dat uit alle
bronnen geworven moet worden. In geen geval zal UTC meer dan USD 3.000.000 aan een wervingsactie doneren;
 Schenkingscampagnes: Zonder een dwingende legitieme rechtvaardiging, zal UTC niet doneren aan
schenkingscampagnes;
 Controversiële doelen: UTC vermijdt schenkingen aan controversiële maatschappelijke of andere doelen waarover
sterke meningsverschillen bestaan. Dit is natuurlijk een kwestie van inschatting en geen lakmoesproef, en moet in
beschouwing genomen worden met betrekking tot de belangrijkste doelstellingen van dit beleid: schenkingen met
een te goeder trouw Liefdadig doel in Aandachtsgebieden van UTC;
 Meerdere bijdragen: Meerdere schenkingen van een aanzienlijk bedrag ter ondersteuning van dezelfde gebeurtenis,
hetzelfde doel of programma mogen niet gedaan worden door Corporate en BE's, tenzij ze specifiek goedgekeurd
zijn door SVP Communications/aangewezen persoon. Voor zover dergelijke schenkingen goedgekeurd zijn,
moeten ze gecoördineerd worden ten behoeve van een optimale positieve impact en waarde voor UTC;
 Financiering door middel van onkostenvergoeding van werknemers. Uitgezonderd zeldzame en bescheiden
vergoedingen voor evenementen voor deelname van werknemers aan lokale liefdadigheidsevenementen (bijv.
golftoernooi ten behoeve van een goed doel enz.), ontmoedigt UTC In aanmerking komende begunstigde
organisaties ten strengste financiering van Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling door middel van
vergoeding van onkosten van werknemers. In geen geval mogen Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling
gedaan worden door middel van vergoeding van onkosten aan een Aangewezen begunstigde organisatie (van
welk bedrag dan ook) of aan een In aanmerking komende begunstigde organisaties van meer dan USD 250.
Werknemers moeten toegestane Schenkingen aan een liefdadigheidsinstelling door middel van vergoeding van
onkosten van werknemers melden aan hun contactpersoon voor gemeenschapszaken/aangewezen persoon.
D.

OVEREENSTEMMENDE SCHENKINGEN

UTC mag overeenstemmende financiële middelen voor bepaalde schenkingen van contant geld of materieel die gedaan
worden aan In aanmerking komende begunstigde organisaties door bestuurders, directeuren en werknemers van
UTC en werknemers van in de Verenigde Staten gevestigde Gelieerde ondernemingen van UTC doneren. Het
Overeenstemmende schenkingen-programma is te allen tijde en naar eigen inzicht van UTC onderworpen aan
herziening of schrapping.
E.

PAC-MATCH

UTC mag financiële middelen doneren aan In aanmerking komende begunstigde organisaties die aangewezen zijn
door in aanmerking komende werknemers die bijdragen aan het UTC Politieke actie-comité. Het PAC-programma is te
allen tijde en naar eigen inzicht van UTC onderworpen aan herziening of schrapping.

© United Technologies Corporation 2016

H A N D L E I D I N G

B E D R I J F S B E L E I D

H O O F D S T U K

1 1

BIJLAGE 2B: VEREISTE GOEDKEURINGEN
Tabel 1: Begroot3
SCHENKINGBEGROTINGEN BU'S
BE Commissie
BE bestuursvoorzitter
UTC Adviesraad / aangewezen personen

SCHENKINGBEGROTING CONCERN
UTC Adviesraad / aangewezen personen

Tabel 2: Niet-begroot3
WAARDE / SOORT
≤ USD 50,000

> USD 50.000 maar ≤ USD 500.000

DOOR BE GEÏNITIEERDE AANVRAGEN
Hoofd communicatie/aangewezen persoon BE
Juridisch adviseur/ aangewezen persoon BE
(indien Door Klant aangevraagd*)
Bestuursvoorzitter/aangewezen persoon BE
Hoofd communicatie BE
Juridisch adviseur/ aangewezen persoon BE
(indien Door Klant aangevraagd*)
Bestuursvoorzitter BE / aangewezen persoon
SVP Communications

DOOR CONCERN GEÏNITIEERDE AANVRAGEN
SVP Communications / aangewezen persoon
CVP GEC / aangewezen persoon (indien Door Klant
aangevraagd*)
SVP Communications
CVP GEC / aangewezen persoon (indien Door Klant
aangevraagd*)

*Door Klant aangevraagd betekent een Schenking aan een liefdadigheidsinstelling die aangevraagd wordt: (1) door of ten behoeve van
een Klant of een Aangeslotene/Verbonden partij daarvan (2) namens een Klant door een Distributeur of Vertegenwoordiger die geen
werknemer is; of (3) ter bevordering van een bestaande of toekomstige Klant-relatie of in verband met een transactie voor de verkoop van
UTC-producten of -diensten.
Tabel 3: Aanvullende vereiste goedkeuringen
Aanvragen voor de hieronder vermelde verzoeken moeten vergezeld gaan van alle vereiste goedkeuringen overeenkomstig Tabel 1 of 2
(zoals van toepassing) en een Nota van toepasselijkheid in de vorm van Bijlage 2C. Zakelijke relaties met Overheden en
Overheidsfunctionarissen worden geregeld door een breed scala aan wet- en regelgeving dat, in veel gevallen, Schenkingen aan een
liefdadigheidsinstelling die aangevraagd worden door, namens of ten behoeve van deze Functionarissen ten strengste verbiedt, en
waarvan schending een misdrijf kan zijn. Bijgevolg moeten directeuren Communicatie met hun ECO of juridisch adviseur overleggen om te
verzekeren dat Aanvragen door de Overheid door toepasselijke wet- en regelgeving niet verboden zijn, en dat Aanvragen door de
Amerikaanse federale overheid door de toepasselijke wet- en regelgeving duidelijk toegestaan zijn.
WAARDE / SOORT
> USD 500.000 / Elk soort

DOOR BE GEÏNITIEERDE AANVRAGEN
BE bestuursvoorzitter
Adviesraad van UTC
President & CEO van UTC
Elke Waarde / Aangewezen begunstigde organisatie Juridisch adviseur BE
of Door de Overheid aangevraagd** of Door de
CVP GEC
Amerikaanse federale overheid aangevraagd***

DOOR CONCERN GEÏNITIEERDE AANVRAAG
Adviesraad van UTC
President & CEO van UTC
CVP GEC

**Door overheid aangevraagd betekent een Schenking aan een liefdadigheidsinstelling die aangevraagd wordt: (1) door of ten
behoeve van een Overheid van en Amerikaanse staat of lokaal bestuur of niet-Amerikaanse Overheid/Overheidsfunctionaris van een
Amerikaanse staat of lokaal bestuur of niet-Amerikaanse Overheid/Verbonden partij daarbij; (2) namens een Overheid van een
Amerikaanse staat of lokaal bestuur of niet-Amerikaanse Overheid/Overheidsfunctionaris van een Amerikaanse staat of lokaal bestuur of
niet-Amerikaanse Overheid door een Distributeur, Lobbyist of Vertegenwoordiger die geen werknemer is; (3) ter bevordering van een
bestaande of toekomstige relatie met een Overheid van en Amerikaanse staat of lokaal bestuur of niet-Amerikaanse
Overheid/Overheidsfunctionaris van een Amerikaanse staat of lokaal bestuur of niet-Amerikaanse Overheid of in verband met een
Overheidstransactie. Overheidstransactie betekent: (a) een transactie met betrekking tot de verkoop van UTC-producten of -diensten
aan: (i) Overheid of Overheidsfunctionaris van een Amerikaanse staat/lokaal bestuur (ii) of niet-Amerikaanse Overheid, vennootschap,
onderneming, agentschap of vertegenwoordiging waarin de Overheid van een Amerikaanse staat/lokaal bestuur of niet-Amerikaanse
Overheid een belang heeft van meer dan 50% of Zeggenschap uitoefent (in gevallen waarin de Overheid van een Amerikaanse
staat/lokaal bestuur of niet-Amerikaanse Overheid een belang van 50% of minder heeft, bepaalt de juridisch adviseur/aangewezen persoon
van de BE (Door BE geïnitieerde aanvragen) of VP GEC (Door Corporate geïnitieerde aanvragen) of de transactie een
Overheidstransactie); of (b) wetgevend, regelgevend of ander handelen of gedogen door een Overheid van een Amerikaanse staat/lokaal
bestuur of niet-Amerikaanse Overheid dat van invloed is voor UTC-zaken.
***Door de Amerikaanse federale overheid aangevraagd and Transactie van de Amerikaanse federale overheid betekent
respectievelijk Door de Overheid aangevraagd of Overheidstransactie, maar met betrokkenheid van de Amerikaanse federale overheid of
een Functionaris van de Amerikaanse federale overheid.
3

Raadpleeg Tabel 3 voor aanvullende vereiste goedkeuringen voor bepaalde aanvragen voor schenkingen (begroot of niet-begroot). Vrijgestelde schenkingen aan
liefdadige instellingen zijn uitgesloten van de eisen van Tabel 3, en kunnen, indien niet-begroot, goedgekeurd worden door de directeur Communicatie/aangewezen
persoon van de BE (door BE geïnitieerde aanvragen) of SVP Communications/aangewezen persoon (door Corporate geïnitieerde aanvragen).

© United Technologies Corporation 2016

H A N D L E I D I N G

B E D R I J F S B E L E I D

H O O F D S T U K

1 1

BIJLAGE 2C: NOTA VAN TOEPASSELIJKHEID
DATUM:

[...]

AAN:

[Zie Bijlage 2B voor fiatteurs]

VAN:

[Hoofd Communicatie BE (BE-aanvraag) / SVP Communications (Corporate-aanvraag)]

BETREFT:

GEVRAAGDE GOEDKEURING — Voorgestelde schenking aan een liefdadigheidsinstelling

1. Samenvatting
[BE/Corporate] verzoekt uw goedkeuring voor een bijdrage van [USD waarde] aan [volledige wettelijke
benaming van Begunstigde organisatie] (“Begunstigde organisatie”) ter ondersteuning van [korte
beschrijving van Liefdadig doel/Aandachtsgebied van UTC]. Goedkeuring is vereist overeenkomstig
Handleiding bedrijfsbeleid 11: Schenkingen aan een liefdadige instelling omdat [reden voor gevraagde
goedkeuring beschrijven (bijv., > USD 500.000, Aangewezen begunstigde organisatie, Door Klant
aangevraagd, Door Overheid aangevraagd, of Door de Amerikaanse federale overheid
aangevraagd)]
2. Begunstigde organisatie en due diligence
[Beschrijf de Begunstigde organisatie, leg uit hoe deze voldoet aan de definitie van In aanmerking
komende begunstigde organisatie en leg, indien van toepassing, uit waarom het een Aangewezen
begunstigde organisatie is. Controleer alle uitgevoerde due diligence en voeg het due diligence-rapport
bij]
3. Voorgestelde bijdrage
[Beschrijf het soort (d.w.z., contant geld of “in natura” schenking van bezit, producten of diensten),
Waarde, Liefdadig doel, Aandachtsgebieden van UTC (of rechtvaardiging voor een afwijking daarvan),
begroot of niet-begroot, locatie waar de Begunstigde organisatie het gefinancierde liefdadigheidswerk uit
zal voeren en de structuur/locatie van de uitkering van gelden].
4. Bron van aanvraag/problemen
[Bepaal bron van aanvraag voor voorgestelde bijdrage (bijv. UTC, Door Klant aangevraagd of Door
Overheid aangevraagd, Door Amerikaanse federale overheid aangevraagd), andere Operationele
eenheden die deelnemen aan de aanvraag of hierdoor beïnvloed worden, en mogelijke daadwerkelijke of
potentiële belangenverstrengeling of andere kwesties met betrekking tot ethiek of naleving van
regelgeving]
5. Invloed op zaken/bedrijfsvoering van de vennootschap
[Bepaal alle bestaande of potentiële relaties met Klanten of Overheden relaties, transacties voor de
verkoop van UTC-producten of -diensten, of wetgevend, regelgevende of ander handelen of gedogen van
de Overheid dat invloed heeft op zaken van UTC die door de goedkeuring/weigering van dit verzoek
gunstig/ongunstig beïnvloed zouden kunnen worden]
6. Overeenkomst
[Controleer of de overeenkomst voldoet aan de Schenkingsovereenkomst (Bijlage 2D) en markeer
wezenlijke afwijkingen daarvan of ongewone bepalingen]
7. Prestatiebewaking
[Beschrijf alle controles die door verantwoordelijke partijen van BE/Corporate uitgevoerd worden om
ervoor te zorgen dat de Begunstigde organisatie deSchenkingsovereenkomst naleeft]
8. Interne goedkeuringen
[Beschrijf alle van BE/Corporate verkregen goedkeuringen]

© United Technologies Corporation 2016

H A N D L E I D I N G

B E D R I J F S B E L E I D

H O O F D S T U K

1 1

BIJLAGE 2D: SCHENKINGSOVEREENKOMST
HOOFDSTUK

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10
11

ALGEMEEN
DETAILS
ONDERWERP
Algemeen
Verklaring van
Verklaring van het voor de Begunstigde organisatie uit te voeren/te ondersteunen liefdadigheidswerk, die voldoende
commercieel
liefdadigheidswerk gedetailleerd is om een meetbaar/controleerbaar kader voor effectieve bewaking en beoordeling van de prestaties mogelijk te
maken. U kunt eventueel de subsidieaanvraag, RFP of een soortgelijk aanvraagdocument van de Begunstigde organisatie
bijvoegen of insluiten.
Financiering
Beschrijving van de Waarde van de financiering en overeengekomen maximum.
Uitbetaling
 Beschrijving van de voorwaarden voor uitkering:
financiële
 Wijze van uitkering (bij voorkeur via overschrijving op een bankrekening op naam van de Begunstigde organisatie in het
middelen
rechtsgebied van oprichting van de Begunstigde organisatie of waar de Begunstigde organisatie het gefinancierde
liefdadigheidswerk zal uitvoeren)
Convenanten
Bedrijfsethiek /
De Begunstigde organisatie stemt er onvoorwaardelijk mee in om:
naleving van
 De gelden uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van het liefdadigheidswerk dat beschreven is in de
regelgeving:
Schenkingsovereenkomst;
 Te allen tijde te voldoen aan de geldende wetgeving, met inbegrip van wetgeving die belangenverstrengeling en corruptie in de
private of publieke sector verbiedt;
 Zich te allen tijde te onthouden van het (direct of indirect) aanbieden, beloven, proberen te geven of verstrekken van een
Corrupte betaling;
 Alle van UTC ontvangen gelden en kosten in verband met het uitvoeren/ondersteunen van door UTC gefinancierd
liefdadigheidswerk onverwijld en accuraat op te nemen in de Boekhouding.
Algemene
De Begunstigde organisatie stemt ermee in de benodigde documenten en akten te verstrekken en uit te voeren zoals nodig is
samenwerking
voor de onderbouwing van uitkeringen, de prestaties van het gefinancierde liefdadigheidswerk van UTC, of andere uit hoofde
van de wet of voor nakoming van de Schenkingsovereenkomst vereiste documenten of akten.
Verklaringen en
De Begunstigde organisatie erkent, verklaart en garandeert uitdrukkelijk vanaf de datum van ondertekening van de
garanties
Schenkingsovereenkomst en voor de toekomst dat, behalve zoals uiteengezet in de Bijlage met betrekking tot
openbaarmaking of zoals aan UTC onverwijld schriftelijk meegedeeld:
 Geen enkele UTC-werknemer, Klant, Overheid of Overheidsfunctionaris een eigendomsbelang, financieel of ander belang in
de Begunstigde organisatie heeft of zich anderszins in een situatie bevindt waarin persoonlijk geprofiteerd kan worden van de
relatie van de Begunstigde organisatie met UTC;
 De Begunstigde organisatie alle vergunningen, licenties en goedkeuringen bezit die nodig zijn om het liefdadigheidswerk uit te
voeren;
 De Begunstigde organisatie niet in strijd is met toepasselijke wetgeving in het afzetgebied;
 Financiële middelen die uitbetaald worden overeenkomstig de Schenkingsovereenkomst door de Begunstigde organisatie
uitsluitend gebruikt zijn voor het uitvoeren van het liefdadigheidswerk dat beschreven is in de Schenkingsovereenkomst;
 De Begunstigde organisatie niet een Corrupte betaling aangeboden, beloofd, gedaan heeft of proberen te doen heeft;
 De Begunstigde organisatie ermee instemt om UTC schriftelijk in kennis te tellen als één van de voorgaande verklaringen en
garanties op enigerlei wijze niet langer geldig of juist zijn.
Looptijd
Uitdrukkelijke bepaalde tijd, met automatische vervaldatum, tenzij wederzijds schriftelijk verlengd.
Beëindiging /
 Beëindiging gemakshalve met een opzegtermijn van 30 dagen;
opschorting
 Eenzijdige opzegging door UTC als:
o De Begunstigde organisatie of een van haar bestuurders, directeuren of werknemers om welke reden dan ook persona non
grata wordt in het rechtsgebied van oprichting of waar het gefinancierde liefdadigheidswerk moet worden uitgevoerd, of
beschuldigd wordt van wangedrag;
o De Begunstigde organisatie de Schenkingsovereenkomst geschonden heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
nalaten of weigeren door de Begunstigde organisatie om mee te werken aan een audit van UTC;
o UTC reden heeft om te geloven dat de verklaringen of garanties van de Begunstigde organisatie niet meer geldig zijn of
onnauwkeurig zijn, zonder de Begunstigde organisatie hiervan onverwijld kennisgeving doet of een correctie uitvoert;
o UTC naar eigen goeddunken bepaalt dat het gedrag van de Begunstigde organisatie of de Schenkingsovereenkomst
toepasselijke wetgeving schendt of hiermee in strijd is;
o De Begunstigde organisatie insolvent wordt, failliet gaat of onder curatele komt te staan;
o Het eigendom, beheer of de exploitatie van de Begunstigde organisatie verandert op een wijze waarvan UTC redelijkerwijs
bepaalt dat deze (a) een wezenlijk nadelig effect kan hebben op een Schenkingsovereenkomst; of (b) leidt tot
belangenverstrengeling voor de Begunstigde organisatie of eenUTC-werknemer;
 UTC mag de uitbetaling van financiële middelen opschorten en beëindigen in geval van beëindiging wegens schending door de
Begunstigde organisatie van convenanten, verklaringen of garanties en heeft recht op vergoeding van reeds betaalde
bedragen als convenanten, verklaringen of garanties in verband met een dergelijke vergoeding geschonden zijn.
Overig
Status / Geen
De Begunstigde organisatie is een onafhankelijk aannemer. De Schenkingsovereenkomst doet geen agent-principaal relatie
agent
ontstaan.
Overdracht /
De Begunstigde organisatie mag een Schenkingsovereenkomst of onderaannemingsovereenkomst voor financiering van
Uitbesteding
liefdadigheidswerk niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UTC overdragen.
Persberichten
De Begunstigde organisatie dient voorafgaande schriftelijke toestemming van UTC te verkrijgen alvorens een persbericht of
openbare verklaring met betrekking tot de Schenkingsovereenkomst of gefinancierd liefdadigheidswerk uit te geven, of het
handelsmerk of de handelsnaam van UTC te gebruiken.
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BIJLAGE 2E: BEVESTIGING VAN SCHENKING
Door het indienen van uw aanvraag voor een financiële bijdrage (“Aanvraag voor een financiële bijdrage”)
aan United Technologies Corporation (“UTC”) en het aanvaarden van financiële middelen, producten,
diensten of andere eigendommen van UTC, verklaart u (“Begunstigde organisatie”) hierbij:
 Te bevestigen en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met:
o Het zorgvuldig uitvoeren van het liefdadigheidswerk dat beschreven is in de Aanvraag voor een
financiële bijdrage;
o De door UTC gedoneerde financiële bijdragen uitsluitend gebruiken ter bevordering van het
liefdadigheidswerk dat beschreven is in de Aanvraag voor een financiële bijdrage;
o Te allen tijde te voldoen aan de geldende wetgeving, met inbegrip van wetgeving die
belangenverstrengeling en corruptie in de private of publieke sector verbiedt;
o Zich te allen tijde te onthouden van het (direct of indirect) aanbieden, beloven, proberen te geven of
verstrekken van een Corrupte betaling;
o schriftelijke toestemming van UTC verkrijgen voorafgaand aan: (1) uitbesteding van het
liefdadigheidswerk dat beschreven is in de Aanvraag voor een financiële bijdrage; of (2) het
uitgeven van een persbericht of openbare verklaring met betrekking tot de Aanvraag voor een
financiële bijdrage of gebruik van het handelsmerk of de handelsnaam van UTC; en
 Verklaart dat:
o
Geen enkele UTC-werknemer, UTC Klant, Overheid of Overheidsfunctionaris een
eigendomsbelang, financieel of ander belang in de Begunstigde organisatie heeft of zich anderszins
in een situatie bevindt waarin persoonlijk geprofiteerd kan worden van de relatie van de Begunstigde
organisatie met UTC of de door UTC geschonken fondsen of voorwerpen;
o Door UTC ter bevordering van het Verzoek om een financiële bijdrage uitbetaalde financiële
middelen door de Begunstigde organisatie uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van het
liefdadigheidswerk dat beschreven is in het Verzoek om een financiële bijdrage en ten behoeve
van legitieme en rechtmatige zakelijke doeleinden;
o De Begunstigde organisatie geen Corrupte betaling aangeboden, beloofd, gedaan heeft of heeft
getracht te doen.
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