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Van de raad van
bestuur
Ieder van ons
speelt een
essentiële rol in
het handhaven
van een ethische
cultuur bij CBRE
en de Normen
voor zakelijk
gedrag zijn onze
leidraad.
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Bovenste rij (van links naar rechts): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny.
Onderste rij (van links naar rechts): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van duidelijke verwachtingen en hoge
normen voor ethisch gedrag binnen CBRE. Ethisch
gedrag wekt vertrouwen, verbetert de reputatie van
het bedrijf en helpt ons de belangrijkste klanten en
het belangrijkste talent aan te trekken en lonende
loopbanen voor onze mensen op te bouwen.
De Normen voor zakelijk gedrag1 vormen de
basis van het Programma voor ethiek en naleving
van ons bedrijf. Wij vertrouwen erop om onze
RISE-waarden, Respect, Integriteit, Service en
Excellentie, te versterken en ervoor te zorgen dat
het bedrijfsbeleid en de wetten en voorschriften
die wereldwijd op ons van toepassing zijn, worden
nageleefd.

Iedereen die verbonden is aan CBRE, inclusief de
raad van bestuur en het Executive Management,
dient de Normen voor zakelijk gedrag te lezen en
te begrijpen en de waarden en het beleid ervan
te weerspiegelen bij het uitoefenen van onze
werkzaamheden. Als we dit allemaal, zonder
uitzondering, elke dag doen, zullen we CBRE
blijven onderscheiden als het bedrijf dat de beste
resultaten levert voor klanten, werknemers,
aandeelhouders en onze gemeenschappen.
Het succes van CBRE hangt af van de mate waarin
wij ons houden aan de waarden die beschreven
zijn in de Normen voor zakelijk gedrag.
Wij stellen uw steun zeer op prijs.

Goedgekeurd in 2004; bijgewerkt in 2011, 2019 en 2021.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Bericht van de CEO
Respect, Integriteit,
Service en Excellentie:
Onze inzet voor onze
manier van werken
Lengte: 1:24 minuten. Vertaling van ondertiteling is beschikbaar door te klikken op de CC-knop in de rechterbenedenhoek
na het starten van de video.

CBRE streeft ernaar een bedrijf van wereldklasse
te zijn in alles wat we doen. Dankzij onze mensen
en hun onvermoeibare focus op het leveren van
uitstekende resultaten voor onze klanten, zijn we
goed op weg om dit doel te bereiken.
Hard werken is de sleutel tot ons succes. Net zo
belangrijk is hoe we werken. Bij CBRE doen we
zaken op de correcte manier - in overeenstemming
met de hoogste ethische normen. Dat is wat onze
klanten van ons verwachten, en dat is wat wij van
onszelf en onze zakenpartners verwachten.
De Normen voor zakelijk gedrag van CBRE
vormen de ruggengraat van onze toewijding. Het
begeleidt ons bij het nemen van beslissingen
en het ondernemen van acties. Het beïnvloedt
alle aspecten van onze cultuur en brengt onze
kernwaarden van Respect, Integriteit, Service en
Excellentie in de praktijk.

Ethisch gedrag, ondersteund door onze RISEwaarden, is essentieel voor het realiseren van
ons streven naar wereldklasse. Iedereen die een
vraag heeft over de juiste handelwijze of zich
zorgen maakt over mogelijk wangedrag op onze
werkplek, kan en moet dit aan de orde stellen via
een van de vele meldingsmogelijkheden die wij ter
beschikking hebben.
Wij waarderen de inzet van onze mensen voor
CBRE en onze RISE-waarden zeer.
Met vriendelijke groet,

Bob Sulentic
Directeur en CEO

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Introductie
Onze waarden
zijn tijdloos

Onze Normen voor zakelijk gedrag vormen een essentieel onderdeel van ons Programma voor ethiek
en naleving. Dit document is een afspiegeling van onze cultuur en waarden en geeft uitleg over de
noodzakelijke principes die richting geven aan uw ethische en wettelijke verplichtingen als u CBRE
vertegenwoordigt.2

Woorden waar we allemaal naar leven
Onze Normen voor zakelijk gedrag zijn gebaseerd op onze RISE-waarden. Deze waarden vormen het
fundament waarop ons bedrijf is gebouwd, en zij vatten samen hoe u uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten
moet uitvoeren.

RISE-waarden

2

 w verplichtingen worden ook uitgelegd in ons beleid, dat u kunt
U
vinden in myPolicy op het intranet voor werknemers CBRE. In geval van
inconsistentie of conflict tussen een beleid en onze Normen voor zakelijk
gedrag, hebben de Normen voor zakelijk gedrag voorrang.

Respect

Integriteit

Service

Excellentie

We handelen met
aandacht voor ideeën
van anderen en delen
informatie openlijk
om vertrouwen
te wekken en
samenwerking aan te
moedigen.

Geen enkel individu,
geen enkele deal,
geen enkele klant is
belangrijker dan onze
toewijding aan ons
bedrijf en waar we
voor staan.

Wij benaderen de
uitdagingen van
onze klanten met
enthousiasme en
toewijding en bouwen
langetermijnrelaties
op door de juiste
mensen, het juiste
kapitaal en de juiste
kansen aan elkaar te
verbinden.

Wij richten ons
onophoudelijk op het
creëren van winnende
resultaten voor onze
klanten, werknemers
en aandeelhouders.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Uw verantwoordelijkheid
Onze Normen voor zakelijk gedrag zijn van toepassing op al het personeel van CBRE, onze bestuursleden
en iedereen die namens de onderneming handelt, waar ook ter wereld. U bent verantwoordelijk voor het
begrijpen van deze normen en het in praktijk brengen ervan. Ze moeten een leidraad zijn voor uw acties en
interacties met iedereen met wie u werkt - klanten, concurrenten, investeerders, zakenpartners, verkopers,
overheden en uw collega's.
In sommige landen waar wij actief zijn, kunnen er lokale wetten of voorschriften zijn die specifieker of
restrictiever zijn dan de Normen voor zakelijk gedrag. Als er een conflict is tussen een plaatselijke wet
of verordening en onze Normen voor zakelijk gedrag, heeft de plaatselijke beleidslijn, procedure, wet of
verordening voorrang.
De Normen voor zakelijk gedrag kunnen niet op elke mogelijke situatie ingaan, dus wij verzoeken u dringend
uw gezond verstand te gebruiken, vragen te stellen en uw stem te laten horen wanneer u twijfelt over wat u
moet doen.

Speciale rol van managers
Als u mensen onder uw hoede heeft, hebt u de verantwoordelijkheid om:
• een rolmodel te zijn van onze RISE-waarden
• ervoor te zorgen dat uw team onze Normen voor zakelijk gedrag, het bedrijfsbeleid en de wet
raadpleegt, begrijpt en volgt
Indien u derden inschakelt namens CBRE, hebt u de verantwoordelijkheid om:

Laat u horen

Conclusie

Woordenlijst

Wij zullen optreden

Hoe u zorgen kunt
melden

Voor meer informatie
U zult dit pictogram overal in de Normen
voor zakelijk gedrag tegenkomen. Het
is er om u eraan te herinneren dat als u
verbinding kunt maken met het intranet
voor werknemers van CBRE, u beleidsregels
en andere belangrijke informatie over onze
schriftelijke normen kunt vinden door een
trefwoordzin in te typen in het zoekvak van
de startpagina van uw intranet.
Via dit pictogram vindt u voorbeelden van
praktijksituaties die van invloed kunnen
zijn op uw dagelijkse activiteiten en vindt
u antwoorden op veelgestelde vragen over
ons beleid en onze normen. Wij hopen dat
deze korte vraag- en antwoordrubrieken u
zullen helpen begrijpen hoe u in bepaalde
situaties moet handelen en de juiste
beslissing kunt nemen.
Woorden zijn schuingedrukt om aan te
geven dat ze in de woordenlijst staan. U
kunt de woordenlijst raadplegen als deze
woorden onduidelijk zijn.

• ervoor te zorgen dat hun handelingen in overeenstemming zijn met onze Normen voor zakelijk
gedrag3
• hen de nodige training te geven
• toezicht te houden op hun werk om ervoor te zorgen dat zij handelen in overeenstemming met onze
normen, onze beleidslijnen en de wet

3

L everanciers moeten er ook mee instemmen onze Gedragscode voor
leveranciers na te leven.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Uw plechtige belofte
Elk jaar moet u uw belofte met betrekking tot onze RISE-waarden vernieuwen door te verklaren dat u
toegang hebt tot de Normen voor zakelijk gedrag, dat u deze hebt gelezen en begrepen, en dat u zich
eraan zult houden gedurende uw dienstverband bij of voor CBRE. Als u uw belofte niet nakomt, brengt u
uzelf, uw collega's en CBRE in gevaar. U zult onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, tot en
met ontslag, en mogelijk juridische gevolgen.
Het naleven van de hoogste normen van professionalisme is de basis van alles wat we doen. En het
nakomen van uw verplichting vereist een bewuste toewijding. Certificering is verplicht en moet binnen
30 dagen worden afgerond.

Dit is waarom u jaarlijks moet certificeren
•

Het is uw belofte om ethisch te handelen, de regels te volgen en onze RISE-waarden na te leven.

•

Het is een richtlijn voor uw handelingen op het werk en uw interactie met collega's, klanten en andere
zakenpartners.

•

Het verzekert externe partijen die zich bezighouden met of belang hebben bij ons bedrijf dat al onze mensen
jaarlijks het beleid en de normen van CBRE doornemen, begrijpen en ermee instemmen deze na te leven.

•

Het toont uw betrokkenheid bij het beschermen van het merk van CBRE en het handhaven van onze reputatie
als een ethisch bedrijf.

•

Het is het juiste om te doen. Wij moeten elkaar aanspreken op ons beleid, onze normen en de wet, en
problemen en wangedrag melden.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Van u laten horen is belangrijk!
Wij hebben onze reputatie als betrouwbare adviseur van klanten opgebouwd door ethisch zaken te
doen. Maar die reputatie kan worden aangetast of vernietigd door de slechte daden van slechts één
werknemer. Daarom hebt u niet alleen kennis van de wettelijke en ethische voorschriften die op uw rol
van toepassing zijn, maar ook de verantwoordelijkheid om kwesties naar voren te brengen.
Of u nu een werknemer, manager of supervisor bent, u moet niet proberen moeilijke ethische en
nalevingskwesties alleen op te lossen, en er wordt ook niet van u verwacht dat u alle antwoorden kent.
Vraag gewoon om hulp aan uw manager of supervisor, een lid van het hoger management, of de teams
People, Ethics & Compliance of Legal, de Chief Compliance Officer, of de CBRE Ethics HelpLine. Door
zorgen te melden helpt u CBRE haar reputatie hoog te houden en potentiële problemen aan te pakken
voordat deze een negatieve invloed hebben op ons bedrijf, onze collega's en onze klanten.

Laat van u horen als u

Bijzondere plicht van managers

• bezorgd bent dat iemand iets doet
(of gaat doen) dat in strijd is met ons
beleid of de wet, of onethisch handelt

• Een voorbeeld stellen met uw eigen
gedrag

• denkt dat u mogelijk betrokken bent
bij wangedrag
• twijfelt over de juiste te nemen
maatregelen en advies nodig hebt

Als u voor een ethisch dilemma staat,
vraag uzelf dan af:
•

Is het in overeenstemming met onze RISEwaarden?

•

Is het in overeenstemming met de wet?

•

Is het in overeenstemming met het beleid van
CBRE?

•

Weet u zeker dat er geen risico's aan verbonden
zijn?

•

Heeft u genoeg informatie om een goede
beslissing te nemen?

•

Zal het er goed uitzien als het in het nieuws komt?

JA

NEE

• Luisteren naar punten van zorg wanneer
deze naar voren worden gebracht
• Handhaven van de vertrouwelijkheid
• Teamleden verantwoordelijk houden
voor hun daden
• Onmiddellijk handelen wanneer u
zich bewust wordt van een mogelijke
overtreding
• Bezorgdheid kenbaar maken via de
juiste kanalen

Ga door, maar
als u vragen
heeft, praat dan
met uw manager
of supervisor.

Stop en laat van u horen:
• Spreek met uw supervisor
of manager.
• Neem contact op met
een lid van het hoger
management, of de
teams People, Ethics &
Compliance of Legal.
• Stuur een e-mail naar de
Chief Compliance Officer
• Maak online of telefonisch
melding (anoniem indien
toegestaan door de
lokale wetgeving) via de
CBRE Ethics HelpLine.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Nultolerantie voor vergelding

Elke vermoede schending van ons beleid of van de
wet wordt onmiddellijk, grondig en onpartijdig
onderzocht. Elke zaak die het niveau van ernstig
wangedrag bereikt, zal worden toegewezen aan een
onderzoeker van Ethics & Compliance.

Als u advies vraagt, een zorg uit of wangedrag
meldt, doet u wat juist is en wordt u beschermd.
CBRE hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien
van vergelding. Het is verboden een andere
werknemer die te goeder trouw een punt van zorg
heeft geuit, een overtreding heeft gemeld of aan
een onderzoek heeft meegewerkt, te bedreigen,
lastig te vallen of aan vergelding te onderwerpen.
Elke werknemer die vergeldingsmaatregelen
neemt, krijgt te maken met disciplinaire
maatregelen, tot en met ontslag.

U mag beschuldigingen van wangedrag nooit
alleen onderzoeken, zelfs niet als u een manager
of supervisor bent. In plaats daarvan, meld de
beschuldiging. U hebt de verantwoordelijkheid
om volledig mee te werken aan alle onderzoeken
naar ethiek en naleving en om waarheidsgetrouwe,
volledige antwoorden op vragen te geven.
Gebeurt dit niet, dan zullen er disciplinaire
maatregelen volgen, tot en met ontslag. De
uiteindelijke beslissing over passende maatregelen
wordt genomen door het bevoegde lid van het
management.
Als u een probleem meldt, kunt u erop vertrouwen
dat we het serieus zullen nemen. U kunt er zeker
van zijn dat uw melding grondig zal worden
onderzocht en dat er uiteindelijk passende
maatregelen zullen worden genomen.

•

Elke activiteit die aanzienlijke juridische,
financiële of reputatieschade kan
veroorzaken voor het bedrijf

•

Discriminerend, intimiderend of ander
ernstig gedrag ten opzichte van collega's,
klanten of iedereen die op onze werkplek
komt

•

Illegale activiteiten of een ernstige inbreuk
op het beleid of de normen van CBRE

•

Frauduleuze financiële verslaglegging
die valt onder de Sarbanes Oxley Act van
2002 in de VS en vergelijkbare wet- en
regelgeving in andere landen

Woordenlijst

Wij zullen optreden

Hoe u zorgen kunt
melden

Onderzoeksproces
STAP

1
STAP

2
STAP

Wat is ernstig wangedrag?

Conclusie

3
STAP

4
STAP

5

Wangedrag gemeld

Klacht bekeken

Onderzoeker aangesteld en gemeld
wangedrag onderzocht
De onderzoeker doet aanbevelingen
voor passende maatregelen aan het
hoger management

Passende actie vastgesteld

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Hoe u zorgen kunt melden
CBRE biedt verschillende manieren om vragen
te stellen of zorgen te uiten over wangedrag of
vermoede onethische of illegale activiteiten. Welke
methode u ook kiest, uw melding zal vertrouwelijk
worden behandeld en grondig worden onderzocht.

U kunt de beleidslijnen van CBRE en andere
belangrijke informatie waarnaar in dit
hoofdstuk wordt verwezen, raadplegen op het
intranet voor werknemers van CBRE.
TREFWOORD ZOEKEN:

Spreek met uw supervisor of
manager.

Normen voor zakelijk
gedrag

Neem contact op met een lid van
het hoger management, of de
teams People, Ethics & Compliance
of Legal.

Stuur een e-mail naar de
Chief Compliance Officer.
Maak online of telefonisch melding
(anoniem indien toegestaan
door de lokale wetgeving) via de
CBRE Ethics HelpLine. De CBRE
Ethics HelpLine wordt beheerd
door een onafhankelijk bedrijf en
is 24/7 beschikbaar in elk land waar
CBRE zaken doet.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Respect
We handelen
met aandacht
voor ideeën van
anderen en delen
informatie openlijk
om vertrouwen
te wekken en
samenwerking aan
te moedigen.

Respect is de eerste van onze RISE-waarden en
dat is niet voor niets. Respect schept vertrouwen,
verbetert de communicatie en bevordert teamwork.
Of uw collega, klant of zakenpartner nu naast u zit
of een halve wereld verderop, hoe u hen behandelt
is fundamenteel voor onze cultuur en onze RISEwaarde Respect.

Iedereen met respect
behandelen
CBRE trekt de meest getalenteerde mensen uit
alle lagen van de bevolking aan. Wij bieden een
werkomgeving waar u kunt concurreren en slagen
op basis van uw vaardigheden en capaciteiten en
dienovereenkomstig erkend en beloond wordt.
Er is geen plaats voor intimidatie, racisme of
discriminatie op onze werkplek. U moet uw
collega's altijd met waardigheid en respect
behandelen, ongeacht hun achtergrond of functie.
Managers en supervisors spelen een belangrijke
rol bij het bevorderen van een omgeving die
bevorderlijk is voor een diverse, rechtvaardige en
inclusieve werkplek.

Discriminatie opsporen
Discriminatie is elk gedrag op de werkplek, geschreven,
gezegd of gedaan, dat denigrerend, vijandig of
afkerig is ten opzichte van iemand vanwege zijn ras,
huidskleur, etniciteit, geslacht, geslachtsidentiteit en/
of -uitdrukking, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd,
handicap, nationale afkomst, staatsburgerschap,
afkomst, geboorteplaats of afstamming, godsdienst,
militaire of veteranenstatus, of een andere beschermde
klasse of eigenschap die door de toepasselijke
wetgeving wordt beschermd.

Als u een manager of supervisor
bent
•

Geef het goede voorbeeld en bevorder
een gezonde teamomgeving waarin
iedereen meetelt.

•

Zorg ervoor dat u benaderbaar en
beschikbaar bent als werknemers kwesties
van discriminatie of racisme willen
bespreken.

•

Meld al het wangedrag, inclusief, maar
niet beperkt tot, racistisch wangedrag
via een van de meldingsmogelijkheden,
waaronder de CBRE Ethics HelpLine.

•

Neem nooit vergeldingsmaatregelen tegen
werknemers die zorgen melden.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Diversiteit, gelijkheid en inclusie
Bij CBRE is diversiteit, gelijkheid en inclusie
een strategische prioriteit bij het verder creëren
van een inclusieve cultuur, zodat iedereen zich
veilig, gewaardeerd en gehoord voelt. Onze
toewijding zit verweven in het DNA van het
bedrijf en is verankerd in onze RISE-waarden. Om
ons concurrentievoordeel te helpen versterken,
hebben wij deze principes geïntegreerd in onze
talentprocessen en activiteiten om diverse
perspectieven en innovatieve oplossingen te
bieden.

V: Een klant heeft me gevraagd om
een van de teamleden te veranderen
vanwege haar religie. Wat moet ik
doen?
A: Het verzoek van uw klant is ongepast.
Praat met uw manager en ga samen
op de juiste manier om met het verzoek
van uw klant. U kunt deze kwestie ook
melden bij de teams People, Legal of
Ethics & Compliance, of bij de
CBRE Ethics HelpLine.

CBRE biedt gelijke kansen op werk aan alle
werknemers, inclusief werving, indienstneming,
beloning, functietoewijzing, promotie, discipline
en ontslag. Wanneer u beslissingen neemt
over werkgelegenheid, moet u die baseren op
verdienste. CBRE tolereert geen discriminatie op
grond van ras, huidskleur, etniciteit, geslacht,
geslachtsidentiteit en/of -expressie, geslacht,
seksuele geaardheid, leeftijd, handicap,
nationale afkomst, staatsburgerschap, afkomst,
geboorteplaats of afstamming, religie, veteranenof militaire status, of enige andere beschermde
klasse of eigenschap die door de toepasselijke
wetgeving wordt beschermd.
In sommige landen zijn wij wettelijk verplicht
positieve actie te ondernemen ter bevordering
van de indienstneming en de werkgelegenheid
van mensen die onder bepaalde beschermde
classificaties vallen. Wij geloven dat dit het juiste is
om te doen en dat het goed is voor ons bedrijf.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Voorkomen van intimidatie en
pesterijen
CBRE heeft overal waar we actief zijn een beleid
tegen intimidatie. Als u weet wat intimidatie is,
kunt u het voorkomen door er iets van te zeggen als
u het ziet.

Voorbeelden van intimidatie
op de werkplek
•

Iedereen die zich schuldig maakt aan gedrag dat
in strijd is met ons anti-intimidatiebeleid, zal
persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld.

Vijandige opmerkingen, fysiek geweld of
bedreigingen

•

Inmenging in persoonlijke levenssfeer

•

Intimiderend gedrag om een persoon ervan
te weerhouden een klacht in te dienen

•

Gebaren en openlijke seksuele avances

•

Seksueel getinte opmerkingen, grappen of
vragen

•

Ras- of etnische beledigingen of negatieve
stereotypering

•

Voordelen voor een baan/promotie
aangeboden in ruil voor een seksuele gunst
(quid pro quo)

•

Het isoleren of ontzeggen van de
aanwezigheid van een persoon

•

Het verspreiden van leugens of roddels over
een werknemer op sociale media

Soms vindt intimidatie op het werk plaats
door iemand van buiten het bedrijf, zoals een
consultant, leverancier of klant. Als u intimidatie
waarneemt en u meldt het niet of pakt het niet
aan, is het alsof u het gedrag door de vingers ziet
of er zelf aan deelneemt. U kunt verantwoordelijk
worden gehouden.
Intimidatie kan vele vormen aannemen en kan
gericht zijn tegen een individu of een groep
mensen. Het kan een ernstig eenmalig incident
zijn of in de loop van de tijd aanhouden. Ongeacht
het soort pesterij, is intimidatie beledigend,
ongepast en vernederend en creëert het een
vijandige werkomgeving die het vermogen van
uw collega's om hun werk uit te voeren en ervan
te genieten, kan verhinderen. Als u zich schuldig
maakt aan gedrag dat in strijd is met ons beleid
inzake een intimidatievrije werkplek of met de wet,
zult u aansprakelijk worden gesteld.

Als u een manager of supervisor
bent
•

Begrijp, communiceer en handhaaf ons
beleid inzake intimidatie en geen vergelding.

•

Handel onmiddellijk als u getuige bent van
ongepast gedrag of als een werknemer een
klacht wegens intimidatie indient.

•

Meld schendingen van de Normen
voor zakelijk gedrag van CBRE, van het
bedrijfsbeleid of van de wet. Door niet te
handelen, ziet u het gedrag door de vingers.

V: Ik ben het nieuwste lid van mijn team
en de enige vrouw. Mijn collega's
stellen me vragen en maken opmerkingen
die onprofessioneel en ongepast zijn. Ik wil
erbij horen, dus probeer ik mee te doen met
het gesprek en ruil beledigingen uit met de
mannen. De grappen en ongepastheden
worden erger. Ik wil dat het stopt, dus heb
ik het gemeld aan mijn manager. Ze zegt
dat ik een overgevoelige vrouw ben en dat
ze niets zal doen om me te helpen. Wat
moet ik doen?
A: Uw collega's vertonen ongepast gedrag dat
een vijandige werkomgeving kan vormen.
Het is belangrijk dat uw collega's vermanend
worden toegesproken en eventueel worden
gestraft voor hun gedrag. Uw manager kan
ook verantwoordelijk worden gehouden
door hun gedrag door de vingers te
zien en niet op te treden toen zij van de
situatie op de hoogte werd gebracht. U
dient dit gedrag te melden via een van de
meldingsmogelijkheden, waaronder de
CBRE Ethics HelpLine.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Omgaan met seksuele intimidatie
Een seksueel vijandige werkomgeving is een andere vorm van intimidatie. Als we er niets aan doen, holt
het het vertrouwen en de productiviteit uit en vernietigt het onze cultuur.
Seksueel wangedrag kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn, met inbegrip van schriftelijke en
elektronische communicatie tussen mensen van hetzelfde of verschillend geslacht. Seksueel wangedrag
is niet beperkt tot relaties tussen supervisors en ondergeschikten. Het kan iedereen overkomen.
CBRE heeft een sterk standpunt over seksueel wangedrag. Het moet in al zijn vormen worden erkend en
het mag niet worden getolereerd. Als er sprake is van seksueel wangedrag in uw team of op kantoor, ook
op locatie bij een klant, moet u dit melden.

Seksueel wangedrag herkennen

Ongepast seksueel
gedrag en pesten op
basis van geslacht

Ongepaste seksuele
avances en
aanrandingen

Seksuele activiteit
afdwingen door
omkoping of dreiging
met straf

•

Denigrerende of onprofessionele opmerkingen in verband met geslacht/gender

•

Seksistische plagerijen, opmerkingen of grappen

•

Intieme vragen met betrekking tot seks

•

Seksuele foto's, video's of geschreven materiaal

•

Seksueel geladen onderwerpen en gesprekken

•

Aanraken, betasten, persoonlijke ruimte binnendringen, over iemand heen leunen

•

E-mails, telefoontjes, briefjes, sms'jes, berichten op sociale media van seksuele aard

•

Seksueel suggestieve blikken of gebaren

•

Gedwongen of ongewenst seksueel contact

•

Aanbieden van of dreigen met het intrekken van een voorkeursbehandeling of
beroepsmogelijkheden, afhankelijk van de vraag of seksuele gunsten zijn verleend

•

Onder druk zetten om seksuele gunsten of afspraakjes, stalking (inclusief fysiek of
digitaal binnendringen in iemands privéleven)

Als u een manager of supervisor
bent
• Reageer onmiddellijk wanneer
werknemers seksueel wangedrag
melden.
• Meld het incident bij het team Ethics &
Compliance.
• Steun werknemers die meldingen doen
en bedank hen voor het melden van
hun problemen.
• Handel nooit op een manier die kan
worden opgevat als bestraffing of
vergelding tegen werknemers die
seksueel wangedrag melden.

V: Mijn manager vroeg me om met de
klant iets te gaan drinken na een
succesvolle vergadering, en vroeg me
daarna om hen te vergezellen naar
een "herenclub". Ik wilde niet gaan,
maar voelde dat ik er niet onderuit kon.
Schenden we de RISE-waarden door
naar dit soort gelegenheden te gaan?
A: Ja. Naar dit soort gelegenheden gaan
kan in strijd zijn met het beleid van CBRE.
Bovendien is dit soort gedrag mogelijk
illegaal wanneer het verband houdt
met werkgebeurtenissen, omdat het kan
leiden tot klachten over een vijandige
werkomgeving en seksuele intimidatie.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Zorgen voor een geweldloze
werkplek
CBRE is vastbesloten om een werkplek te bieden
die vrij is van bedreigingen of gewelddadigheden.
Openlijke agressie, intense woede of
oncontroleerbare woede zijn ongepast gedrag en
mogen nooit voorkomen op het werk.
U kunt dit melden bij elk lid van het hoger
management, de teams People, Ethics &
Compliance of Legal, de Chief Compliance Officer
of de CBRE Ethics HelpLine. U kunt dit doen
zonder angst voor vergelding. Beschuldigingen
van geweld op de werkplek zullen worden
onderzocht en zo nodig zullen er corrigerende en/
of disciplinaire maatregelen worden genomen.

Wat moet u weten?
• Bedreig nooit iemand en pleeg geen
gewelddadigheden op onze werkplek.
• Breng geen vuurwapens, wapens of
andere gevaarlijke voorwerpen mee
en maak er geen gebruik van op
bedrijfsterreinen of tijdens het uitvoeren
van zakelijke activiteiten.

V: Mijn collega, Joe, heeft veel stress.
Hij klaagde tegen mij dat zijn vrouw
hem verlaat voor iemand anders, en
hij ruikt vaak naar alcohol. Twee keer
schepte hij tegen me op dat hij een
collectie handwapens en geweren
had. Gisteren zei hij tegen mij dat
onze baas hem een "gedeeltelijk
geslaagde" beoordeling had gegeven,
en hij zei: "Ik zal het haar betaald
zetten." Is dit iets wat ik moet melden?
A: Ja. Als u weet dat een collega een
onmiddellijke bedreiging kan vormen voor
iemand op de werkplek, bent u verplicht dit
aan uw manager te laten weten, zodat deze
de beveiliging kan waarschuwen. U kunt
een incident ook doorgeven door te bellen
naar de CBRE Ethics HelpLine of de CBRE
Emergency Hotline voor werknemers.

• Meld onmiddellijk alle gewelddadige of
mishandelende situaties die aanleiding
geven tot redelijke bezorgdheid over de
veiligheid van werknemers van CBRE,
waar en wanneer dan ook.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.

14

NORMEN VOOR
ZAKELIJK GEDRAG
VAN CBRE

Iedereen met respect
behandelen

Introductie
Diversiteit, gelijkheid en
inclusie

Respect

Integriteit

Voorkomen van
intimidatie en pesterijen

Service

Omgaan met seksuele
intimidatie

Excellentie
Zorgen voor een
geweldloze werkplek

Conclusie
Alcohol en drugs kunnen
tot slechte beslissingen
leiden

Woordenlijst
Mensenrechten
respecteren

Alcohol en drugs kunnen tot
slechte beslissingen leiden
Alcohol en drugs kunnen uw remmingen aantasten,
wat kan leiden tot wangedrag en negatieve situaties
waarbij werknemers en anderen betrokken zijn.
Tijdens het werk mag u niet onder invloed zijn van
alcohol, illegale drugs of andere stoffen die uw
vermogen om uw werk doeltreffend uit te voeren en
respectvol te handelen, kunnen aantasten. Dit geldt
voor alle werknemers op alle werklocaties of op elk
moment dat u taken uitvoert of handelingen verricht
namens CBRE, zoals een zakenreis.
Wij erkennen dat het gebruikelijk kan zijn om
alcoholische dranken te serveren op bedrijfsfeesten.
Indien u ervoor kiest om dergelijke dranken te
schenken of te nuttigen, dient u zich te houden
aan het beleid van CBRE met betrekking tot
alcohol op de werkplek, met inbegrip van eventuele
kantoorspecifieke beleidsregels.

Ken de regels
Geen enkele werknemer mag alcohol
of illegale drugs of gereguleerde stoffen
gebruiken, bezitten, overdragen, distribueren,
vervaardigen of verkopen op het terrein van
het bedrijf, tijdens de dienst, tijdens dienst
van telefonische beschikbaarheid, of tijdens
het gebruik of de bediening van een voertuig
of potentieel gevaarlijke apparatuur die
eigendom is van het bedrijf of door het bedrijf
wordt geleased. Matig gebruik van alcohol
tijdens sociale of zakelijke functies die door het
bedrijf worden gesponsord en waar alcohol
wordt geschonken, tijdens het ontvangen
van klanten of toekomstige klanten van het
bedrijf, of op gepaste niet-werktijdstippen
op kantoorlocaties waar alcohol ter plaatse
verkrijgbaar is, kan worden toegestaan op
voorwaarde dat:
•

professioneel gedrag wordt gehandhaafd;

•

de consumptie van alcohol
het oordeelsvermogen of de
beroepsprestaties van de werknemer niet
wezenlijk aantast;

•

het gedrag van de werknemer niet
nadelig voor het bedrijf is; en

•

het gedrag van de werknemer niet in
strijd is met enig bedrijfsbeleid, met
inbegrip van maar niet beperkt tot
het bedrijfsbeleid dat intimidatie en
discriminatie verbiedt.

V: Mijn collega spreekt onduidelijk en
ruikt naar alcohol, wat moet ik doen?
A: Confronteer de collega niet in je eentje.
Waarschuw in plaats daarvan uw
manager of supervisor en meld feiten,
zoals hoe vaak u alcohol ruikt bij deze
persoon, u de persoon hebt zien drinken,
enz. Als u zich niet op uw gemak voelt
om naar uw manager te gaan, moet u
uw bezorgdheid melden door:
• contact op te nemen met een teamlid
van het hoger management, of de teams
People, Ethics & Compliance of Legal
• een e-mail te sturen aan de Chief

Compliance Officer

• online of telefonisch melding te maken
(anoniem indien toegestaan door de
lokale wetgeving) via de CBRE Ethics
HelpLine.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Mensenrechten respecteren
Wij doen op ethische wijze zaken, kopen op
verantwoorde wijze in en zetten ons in voor de
bescherming en bevordering van de mensenrechten
op wereldschaal, zowel in onze organisatie als in onze
toeleveringsketen.
CBRE zet zich in voor de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.
Wij verwachten van onze zakenpartners en verkopers
dat zij deze waarden delen en zullen hun zaken
afwijzen als zij niet voldoen aan onze Gedragscode
voor leveranciers. Wij nemen elke beschuldiging van
schending van de mensenrechten, in welke vorm
dan ook, zeer ernstig en zullen die binnen onze
onderneming of toeleveringsketen niet tolereren.

Wat moet u doen?
•

Bevestig dat alle contracten met
leveranciers, toeleveranciers of andere
derden het gebruik van kinderarbeid
verbieden.

•

Leer over moderne slavernij en
mensenhandel en neem maatregelen
om dit in ons hele bedrijf te voorkomen.

•

Handhaaf een inclusieve werkplek die
vrij is van intimidatie en discriminatie
op grond van ras, huidskleur, etniciteit,
geslacht, geslachtsidentiteit en/
of -expressie, geslacht, seksuele
geaardheid, leeftijd, handicap, nationale
afkomst, staatsburgerschap, afkomst,
geboorteplaats of afstamming, religie,
veteranen- of militaire status, of
enige andere beschermde klasse of
eigenschap die door de toepasselijke
wetgeving wordt beschermd.

•

Zorg voor een veilige en gezonde
werkplek voor al onze werknemers en
voorkom ongevallen bij werknemers,
klanten en bezoekers.

•

Voldoe aan alle wet- en regelgeving
met betrekking tot de lonen die CBRE
werknemers betaalt en de uren die zij
werken.

•

Verdedig en respecteer de rechten
van werknemers met betrekking tot de
vrijheid van vereniging en collectieve
onderhandelingen.

U kunt de beleidslijnen van CBRE en andere
belangrijke informatie waarnaar in dit
hoofdstuk wordt verwezen, raadplegen op het
intranet voor werknemers van CBRE.
TREFWOORD ZOEKEN:

Normen voor zakelijk
gedrag

V: Ik hoorde dat een leverancier van
CBRE een werkervaringsprogramma
heeft opgezet waardoor
minderjarigen onder de 16 zonder
loon onbeperkt uren per week
kunnen werken. Moet ik me zorgen
maken?
A: Ja. Het programma dat u beschrijft is in
strijd met de wetten inzake kinderarbeid
en wekt ook de verdenking van
mensenhandel en moderne slavernij. U
dient dit te melden aan de teams People,
Legal of Ethics & Compliance, of aan de
CBRE Ethics HelpLine.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Integriteit
Geen enkel
individu, geen
enkele deal, geen
enkele klant is
belangrijker dan
onze toewijding
aan ons bedrijf en
waar we voor staan.

Het succes van ons bedrijf is voor een groot deel
te danken aan het vertrouwen dat wij hebben
opgebouwd met betrekking tot integriteit en eerlijk
zakendoen. Het vertrouwen van onze klanten,
aandeelhouders en werknemers is het waardevolste
bezit van CBRE. U mag nooit oneerlijk voordeel
halen uit iemand door manipulatie, verkeerde
voorstelling van zaken of misbruik van informatie.
Onze RISE-waarde Integriteit vereist dat u altijd "de
hoofdweg kiest" en eerlijk en rechtvaardig omgaat
met onze klanten, werknemers, zakenpartners en
zelfs onze concurrenten.

Vertrouwelijkheid handhaven
Integriteit behelst onder andere het handhaven van
de vertrouwelijkheid van informatie die als privé
of bedrijfseigen wordt beschouwd en aan ons is
toevertrouwd door het bedrijf, klanten, leveranciers
of andere derde partijen. Het handhaven van
vertrouwelijkheid is een verplichting voor elke
werknemer en een cruciaal onderdeel van hun werk.

ons bekendmaken of gebruiken in uw werk. Evenzo
verwachten we van u dat u bij het verlaten van CBRE de
vertrouwelijkheid van de bedrijfseigen informatie van
ons bedrijf, onze klanten en derde partijen handhaaft.
Niettegenstaande het bovenstaande beperken deze
verplichtingen geenszins uw mogelijkheden om een
aanklacht of klacht in te dienen bij de Securities
and Exchange Commission (SEC) of een andere
overheidsinstantie, of anderszins deel te nemen
of volledige medewerking te verlenen aan enig
onderzoek of enige procedure die door de SEC of een
andere overheidsinstantie kan worden uitgevoerd,
met inbegrip van het verstrekken van documenten
of andere informatie, zonder kennisgeving aan of
goedkeuring van CBRE. Als u hier vragen over hebt,
neem dan contact op met een teamlid van Legal of
Ethics & Compliance.

Vertrouwelijkheidsverplichtingen kunnen
voortvloeien uit schriftelijke contracten,
zoals geheimhoudingsovereenkomsten,
opdrachtdocumenten of werkverklaringen, of zelfs
door mondelinge communicatie met een klant of
derde partij. Deze beperkingen voorkomen dat u de
beschermde informatie gebruikt voor enig ander doel
dan het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader
van het contract of de opdracht.
Als u een nieuwe werknemer bent, mag u geen
bedrijfseigen informatie van uw vorige werkgever aan
Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Belangenconflicten begrijpen
Er is sprake van een belangenconflict wanneer uw persoonlijke belangen, zoals familie, vriendschappen,
financiële of sociale factoren, uw zakelijke beslissingen in het gedrang kunnen brengen en het de vraag is of
uw oordeel en handelingen onbevooroordeeld zijn. Zelfs de kleinste perceptie van ongepastheid kan potentieel
schadelijk zijn voor zakelijke relaties, het vertrouwen aantasten, argwaan wekken en de reputatie van CBRE
voor eerlijk zakendoen aantasten. Wij mogen eigendommen of informatie die eigendom zijn van CBRE, of onze
functies bij CBRE, niet voor persoonlijk gewin gebruiken. Wij zijn verplicht te handelen in het belang van CBRE
en onze klanten, en niet in ons eigen belang.
Belangenconflicten kunnen niet altijd worden vermeden en zijn niet per se een probleem als het conflict van
tevoren bekend wordt gemaakt. U dient uw manager of supervisor onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle
conflicten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij van invloed zijn op uw beoordelingsvermogen
en uw vermogen om uw functie bij CBRE uit te oefenen, of die de schijn van wangedrag zouden kunnen wekken.

V: Ik werd gevraagd een leverancier
van CBRE te controleren waar een
naast familielid als manager werkt.
Is dit belangenverstrengeling?
A: Ja, en u moet uw manager informeren
over deze relatie. U en uw manager
zullen samen beslissen welke
maatregelen genomen moet worden.
Als u nog vragen hebt, kunt u die stellen
via een van de meldingsmogelijkheden,
waaronder de CBRE Ethics HelpLine.

Veelvoorkomende belangenverstrengelingen op de werkplek
Voorkeursbehandeling voor familie en goede
vrienden

CBRE aan verschillende zijden van
dezelfde of verwante transactie plaatsen

• Beïnvloeding van de beslissing om
goederen of diensten te kopen van een
bedrijf waarin een familielid of vriend een
financieel belang heeft

• Vertegenwoordiging van alle partijen in
één transactie

• Het niet bekendmaken dat u familie bent
van een kandidaat die CBRE overweegt in
dienst te nemen
• Gezinsleden in een rechtstreekse
rapportagepositie of met
beslissingsbevoegdheid ten opzichte van
elkaar plaatsen
• Het aangaan van een romantische
relatie met iemand onder wiens directe
leiding u staat of over wie u invloed kunt
uitoefenen op salaris, prestaties of andere
arbeidsbeslissingen

• Een eigendomsbelang hebben in een
onroerend goed dat een klant overweegt
te kopen
Persoonlijke belangen hebben buiten het
werk
• Parttime werken voor klanten,
leveranciers, verkopers of concurrenten
van CBRE of op enigerlei wijze met CBRE
concurreren
• Het voor jezelf, een familielid of een vriend
benutten van een zakelijke mogelijkheid die
CBRE mogelijk zou hebben nagestreefd,
zonder die mogelijkheid eerst aan CBRE
aan te bieden

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Geschenken, entertainment en
ongepaste betalingen
Binnen veel van de bedrijfsonderdelen van CBRE
is het uitwisselen van geschenken of gastvrijheid
een gebruikelijk en verwacht onderdeel van het
opbouwen en onderhouden van relaties. Het
bevordert de goodwill onder verkopers, klanten
en zakenpartners. Geschenken en entertainment
kunnen echter, indien zij buitensporig zijn of aan
een ongeschikte partij worden gegeven,4 leiden
tot reële of vermeende belangenconflicten, of in
het ergste geval kunnen zij als steekpenningen of
smeergeld worden beschouwd. Dit geldt met name
voor geschenken in contanten of equivalenten
daarvan, zoals cadeaubonnen of cheques, die strikt
verboden zijn.
Het geven of ontvangen van geschenken of gunsten
of enige vorm van entertainment of gastvrijheid is
nooit gepast als het:

4

•

een verplichting schept

•

de gever of ontvanger in een situatie brengt
waarin een van beiden bevooroordeeld lijkt
te zijn

•

gedaan wordt met de bedoeling een zakelijke
beslissing, onderhandeling of transactie te
beïnvloeden

Conclusie

Handel met voorkennis

Woordenlijst
Financiële
verantwoordelijkheid

Geschenken voor
overheidsfunctionarissen
Stel uzelf deze vragen
•

Is het geschenk bij wet verboden?

•

Kan het geïnterpreteerd worden als
omkoping?

•

Is het in overeenstemming met ons
(of hun) beleid inzake geschenken?

•

Kan het een zakelijke beslissing
beïnvloeden?

•

Hoe zou het overkomen als het
publiekelijk bekend werd?

Als een van deze vragen twijfels oproept,
moet u met uw manager of supervisor
praten of contact opnemen met de
CBRE Ethics HelpLine voor advies.
Elke regio, elk land, elk bedrijf en sommige
klanten kunnen beleidsregels hebben vastgesteld
voor uitgaven voor reizen, maaltijden, geschenken
en entertainment. U moet deze volgen omdat zij
in overeenstemming zijn met alle toepasselijke
wet- en regelgeving met betrekking tot deze
handelingen.

In ons beleid wordt ook erkend dat er strengere en
specifiekere regels en beleidslijnen gelden wanneer
zaken wordt gedaan met een overheidsinstantie,
-agentschap of -agent. Als in de VS gevestigd bedrijf
zijn wij onderworpen aan de Foreign Corrupt
Practices Act. Er kunnen aanvullende wetten zijn in
andere landen waar wij zaken doen, die verbieden
iets van waarde, hoe klein ook, te geven aan een
overheidsfunctionaris.
V: Als onderdeel van de
offerteaanvraag, ben ik
verantwoordelijk voor de keuze
van een leverancier voor CBRE.
De relatiemanager van een van
de leveranciers bood me een gratis
weekendtrip voor twee naar Londen
aan. Mag ik het aanbod accepteren?
A: N
 ee. De reis is in strijd met het beleid
inzake geschenken en entertainment
van CBRE en brengt de reputatie van
het bedrijf in gevaar. U moet beleefd
maar duidelijk "nee" zeggen als u
een buitensporig geschenk wordt
aangeboden, en schriftelijk met "nee"
antwoorden als het per e-mail of
voicemail wordt aangeboden.

 eer informatie is te vinden onder Besluitvorming in verband met corrupM
tie, in het gedeelte over onze RISE-waarde Service.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Persoonlijke investeringen die concurreren met onze activiteiten
Omdat uw persoonlijk eigendom van bepaalde soorten commercieel vastgoed of vastgoedtechnologiebedrijven
juridische en reputatierisico's kan veroorzaken voor CBRE, hebben wij beleidslijnen opgesteld met betrekking tot
het eigendom van deze activa. Doorgaans kunt u op grond van dit beleid profiteren van de voordelen die het bezit
van onroerend goed of het beleggen in vastgoedtechnologiebedrijven met zich meebrengt, zolang u uw belangen
op de juiste wijze kenbaar maakt aan CBRE. Onze beleidslijnen bevatten ook bepalingen die aangeven hoe deze
belangenconflicten zullen worden beheerd.
Van u wordt verwacht dat u zich primair bezighoudt met de zakelijke activiteiten van het bedrijf en dat u,
wanneer u toestemming hebt gekregen om te investeren in onroerend goed of in vastgoedtechnologie, geen
gebruik maakt van eigendommen, systemen of personeel van CBRE om uw belangen na te streven. Verder dient u
uw persoonlijke beleggings- of ontwikkelingsactiviteiten duidelijk en effectief te distantiëren van enige associatie
met, of sponsoring door CBRE.

Wat moet u weten?
Commercieel onroerend goed

Vastgoedtechnologiebedrijven

• Verwerf geen belang in een commercieel
onroerend goed dat bij CBRE op de lijst
staat, tenzij en totdat het een redelijke
blootstelling op de markt heeft gehad.

• Treed nooit op als een functionaris,
directeur, partner, consultant,
vertegenwoordiger, agent,
adviseur of werknemer van een
vastgoedtechnologiebedrijf zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van CBRE.

• Werk niet op basis van voorkennis of
vertrouwelijke informatie die niet beschikbaar
is voor onze klanten.
• Dien geen persoonlijke offertes in die
concurreren met een offerte van een van de
klanten van CBRE.

V: Mijn schoonouders willen CBRE
gebruiken om hun commercieel
onroerend goed te verkopen. Wat
moet ik doen?
A: Als u betrokken bent bij de beschikking
van het eigendom namens CBRE, moet u
het eigendomsbelang van het commerciële
onroerend goed schriftelijk bekendmaken
aan CBRE. Indien goedgekeurd, moet u dit
schriftelijk meedelen aan alle toekomstige
kopers en hun schriftelijke toestemming
verkrijgen alvorens verder te gaan. U mag
geen gebruik maken van vertrouwelijke
informatie die niet beschikbaar is voor
uw schoonouders. Als u nog vragen
hebt, kunt u die stellen via een van de
meldingsmogelijkheden, waaronder de
CBRE Ethics HelpLine.

• Geef nooit een publieke aanbeveling van
een vastgoedtechnologiebedrijf, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van CBRE.

• Verkrijg altijd schriftelijke toestemming van
CBRE voordat u onderhandelt, een aanbod
doet en/of uitvoert om een commercieel z

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Informatiebeveiliging en bescherming van activa
Integriteit betekent dat u uw morele overtuigingen volgt en onder alle omstandigheden het juiste doet,
ook als u denkt dat niemand naar u kijkt.5 Dat geldt ook voor het gebruik van activa, zowel materieel als
immaterieel, en van ons computernetwerk en andere informatietechnologiebronnen. U hebt de plicht deze
activa en middelen te beschermen tegen diefstal, beschadiging en misbruik. Eigendommen van CBRE
dienen te worden beschermd, efficiënt te worden gebruikt en uitsluitend te worden aangewend voor
legitieme zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijk voordeel.
V: Ik heb een deadline en moet wat
persoonsgegevens naar mijn e-mailaccou
nt thuis sturen, zodat ik mijn project kan
afmaken nadat ik mijn kinderen naar bed heb
gebracht. Mag dat?

A: Nee. Als u verantwoordelijk bent voor of
toegang hebt tot persoonsgegevens, mag u
die informatie niet buiten de het bedrijf van
CBRE overdragen naar een van uw persoonlijke
systemen.

V: Van tijd tot tijd neem ik mijn mobiele

apparaat mee naar het café in mijn
buurt om mijn e-mail bij te werken en
te werken. Mag ik gebruik maken van
de gratis wifi?

A: V
 eel door CBRE uitgegeven laptops zijn

geconfigureerd met ‘Always-On Global Protect
VPN’. Als u een van deze gebruikt, is het veilig
om in te loggen op de gratis wifi. Als u echter
een persoonlijk apparaat gebruikt of een CBRElaptop hebt die deze VPN niet heeft, verbindt
dan niet aan met gratis wifi. Gratis wifi wordt
niet aangeraden omdat het een kwetsbaarheid
op uw computer kan creëren waardoor de
informatie van CBRE in gevaar komt. Iedereen
die in het café zit, kan zien wat u aan het doen
bent als ze dat willen.

5
6

V: Ik heb een van de enige licenties
voor de financiële database op de
afdeling.Mijn collega’s vragen
voortdurend ofze mijn inloggegevens
mogen lenen, zodat ze hun werk sneller
kunnen doen dan wanneer ze het juiste
gebruiksprotocol zouden gebruiken.
Zij zullen hun manager niet om andere
inloggegevens vragen, hoewel dat
noodzakelijk lijkt. Ik heb me verzet tegen het
geven van mijn inloggegevens, maar voelde
me een paar keer wel onder druk gezet om
ze wel uit te lenen.
A: U doet het juiste door "nee" te zeggen.
Het delen van inloggegevens of een
wachtwoord is verkeerd omdat het een
valse registratie creëert van wie het werk
mogelijk onjuist of erger nog frauduleus
heeft uitgevoerd in de database. Het
beschermen van uw inloggegevens
beschermt u ook tegen verdenking van
wangedrag als iemand slecht handelt
terwijl uw inloggegevens worden gebruikt.
Ten slotte moet het bedrijf weten of het echt
moet investeren in aparte inloggegevens
om de efficiëntie op een veilige manier te
bevorderen.

Werknemers mogen niet verwachten dat hun privacy wordt beschermd wanneer zij toegang hebben tot de bedrijfssystemen van CBRE, tenzij dit bij wet verboden is.
Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn niet-openbare informatie over plannen, winsten, financiële prognoses, bedrijfsvooruitzichten, ontdekkingen,
concurrerende biedingen, technologieën en personeel van CBRE.

Conclusie

Handel met voorkennis

Woordenlijst
Financiële
verantwoordelijkheid

Wat moet u weten?
Berdrijfsmiddelen
•

Maak geen gebruik van de naam, het logo,
de informatie, apparatuur, eigendommen, tijd
of andere middelen van CBRE voor externe
activiteiten die niet door het bedrijf zijn
goedgekeurd.

•

Maak zonder toestemming geen gebruik van of
onthul (tijdens of na uw dienstverband bij CBRE)
geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie die
u uit welke bron dan ook hebt verkregen tijdens
zakelijke activiteiten van CBRE.6

•

Open geen gegevens zonder toestemming. Toegang
tot vertrouwelijke informatie mag alleen worden
verleend aan werknemers die deze informatie nodig
hebben voor de uitvoering van hun werk.

•

Bespreek vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet in
publieke, openbare ruimten om openbaarmaking
aan collega's of derden die niet bevoegd zijn
om ervan kennis te nemen, tot een minimum te
beperken.

Computernetwerk en technologische
middelen
•

Gebruik alleen goedgekeurde apparaten,
accounts en systemen voor zakelijke
correspondentie of transacties.

•

Laat apparaten van CBRE niet onbeheerd achter
en neem maatregelen om ze te beschermen tegen
diefstal, verlies, beschadiging of misbruik.

•

Installeer alleen goedgekeurde en gelicentieerde
software op apparaten van CBRE.

•

Maak altijd back-ups van gegevens om CBRE te
beschermen tegen verlies of beschadiging van
informatie.

•

Versleutel gevoelige informatie en verzend deze
via beveiligde platforms en verbindingen.

•

Deel geen accountnamen en wachtwoorden van
CBRE met anderen.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Handel met voorkennis
Velen van ons hebben toegang tot informatie die
het publiek niet heeft, zoals informatie over CBRE,
onze klanten, zakenpartners en concurrenten. Vaak
wordt deze informatie als "materieel" beschouwd
omdat het van invloed zou kunnen zijn op iemands
beslissing om aandelen van dat bedrijf te kopen, te
verkopen of te houden.
De wetgeving inzake handel met voorkennis in
de VS en in vele andere rechtsgebieden waar
wij actief zijn, verbiedt het kopen, verkopen of
anderszins overdragen van effecten door personen
die over wezenlijke informatie beschikken die niet
algemeen bekend of voor het publiek beschikbaar
is. En met iedereen bedoelen ze u, uw echtgenoot,
kinderen en iedereen met wie u openlijk of
opzettelijk materiële informatie hebt gedeeld.
Deze richtlijnen tegen handel met voorkennis
zijn van toepassing op de handel in effecten van
CBRE, alsmede op de handel in effecten van andere
bedrijven, zoals de klanten, leveranciers of andere
ondernemingen waarmee CBRE in onderhandeling
is over belangrijke zaken.
Deze wetten verbieden u ook materiële informatie
bekend te maken aan iedereen die handelt in
effecten van het bedrijf, evenals het kopen of
verkopen van effecten van een bedrijf wanneer u
materiële niet-openbare informatie over dat bedrijf
hebt. U bent verantwoordelijk voor de naleving
van de toepasselijke effectenwetgeving en voor
de bescherming van het bedrijf en uzelf tegen
de ernstige aansprakelijkheden en straffen die
kunnen voortvloeien uit overtredingen van deze
wetten.

Wat moet u weten?
• Houd u altijd aan de wetten en
voorschriften die van toepassing zijn
op handel met voorkennis.
• Maak vertrouwelijke informatie alleen
bekend als het echt nodig is. Wees
altijd voorzichtig met de informatie
in kettingmails en gesprekken in
openbare ruimten.
• Zorg ervoor dat onze leveranciers
de informatie die wij met hen
delen vertrouwelijk behandelen.
Maak gebruik van de
geheimhoudingsovereenkomsten of
vertrouwelijkheidsverbintenissen om
onze informatie te beschermen.

V: Ik werk voor CBRE aan de overname
van een grote beursgenoteerde
entiteit in de Verenigde Staten. Deze
informatie is nog niet openbaar, maar ik
zou het mijn echtgenoot willen vertellen
die effectenmakelaar is voor klanten die
ervan kunnen profiteren. Als ik er geen
persoonlijk voordeel bij heb, mag ik deze
informatie dan delen?
A: Nee. Het delen van materiële, nietopenbare informatie is illegaal en in
strijd met het beleid en de Normen
voor zakelijk gedrag van CBRE.

• Realiseer u dat informatie die niet van
belang is voor CBRE en die u weg
wilt gooien, van belang kan zijn voor
anderen.
• Raadpleeg in geval van twijfel de
afdeling Legal voordat u aandelen
koopt of verkoopt.
• Als niet-naleving wordt geconstateerd,
meld de zaak dan onmiddellijk bij
de CBRE Ethics HelpLine of aan
een teamlid van de afdeling Ethics &
Compliance of Legal.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Financiële verantwoordelijkheid
Als werknemers van CBRE hebben wij de plicht
om eerlijk te handelen bij het vastleggen en
rapporteren van financiële informatie over
de bedrijfsactiviteiten. Indien u financiële
informatie verstrekt, beoordeelt of certificeert in
verband met een interne controle of procedure,
zoals timesheets, onkostendeclaraties,
inkomstenbonnen of andere financiële
overzichten, dient u nauwkeurige, tijdige en
volledige informatie te verstrekken. Het maken
of goedkeuren van valse of misleidende gegevens
of documentatie, of het niet naar behoren
bekendmaken van activa of passiva, is ten strengste
verboden.

U kunt de beleidslijnen van CBRE en andere
belangrijke informatie waarnaar in dit
hoofdstuk wordt verwezen, raadplegen op
het intranet voor werknemers van CBRE.
TREFWOORD ZOEKEN:

Normen voor zakelijk
gedrag

CBRE vertrouwt op onze financiële integriteit om
weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.
Onze belanghebbenden, waaronder zakenpartners,
overheidsfunctionarissen en investeerders,
doen dat ook. Nauwkeurige, tijdige en volledige
financiële informatie aan hen verschaffen is niet
alleen een goede zaak, maar wordt ook vereist
door de wetten en voorschriften die op ons bedrijf
van toepassing zijn. Ons streven naar financiële
integriteit strekt zich ook uit tot de middelen die
wij namens onze klanten beheren.
Als u zich zorgen maakt, of iemand neemt contact
met u op, over een aspect van onze financiële
bekendmakingen, of over een kwestie op het
gebied van boekhouding, audit of interne controle,
dient u dit onmiddellijk te melden bij uw manager,
of via een van de meldingsmogelijkheden die wij
beschikbaar hebben, waaronder de CBRE Ethics
HelpLine.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Service
Wij benaderen de
uitdagingen van
onze klanten met
enthousiasme
en toewijding
en bouwen
langetermijnrelaties
op door de juiste
mensen, het juiste
kapitaal en de juiste
kansen aan elkaar
te verbinden.

Onze waarde Service is wat ons onderscheidt van onze
concurrenten en wat ons drijft om de beste resultaten
te leveren aan onze klanten. Maar dat alleen is geen
garantie voor succes. Om een goede service te kunnen
bieden, moeten wij de verantwoordelijkheid op
ons nemen om, altijd en overal, op een eerlijke en
ethische manier zaken te doen.

Omgaan met corrupt en
oneerlijk gedrag
Klanten kiezen CBRE niet alleen vanwege onze
uitstekende service, maar ook vanwege onze reputatie
op het gebied van eerlijk en ethisch zakendoen.
Hoewel onze reputatie is opgebouwd door het
harde werk van duizenden werknemers, kan zij
worden geschaad door slechts één werknemer die
steekpenningen of smeergeld van welke aard ook
aanbiedt of aanneemt.

V: Ik maak een keuze uit drie
leveranciers als onderdeel van het
proces van een offerteaanvraag.
Een leverancier bood me gratis kaartjes
aan voor een duur sportevenement. Ik
ben geneigd het te accepteren. Mag
dat?
A: Nee. De dure kaartjes zijn in strijd
met het beleid inzake geschenken en
entertainment van CBRE en brengt de
reputatie van het bedrijf in gevaar. U
moet beleefd en duidelijk "nee" zeggen
als u een buitensporig geschenk wordt
aangeboden, en schriftelijk met "nee"
antwoorden als het per e-mail of
voicemail wordt aangeboden.

Omkoping is in de meeste landen een misdrijf
en er staan zware straffen op, waaronder boetes
en gevangenisstraf. U mag nooit steekpenningen
aanbieden of betalen (direct of indirect via een derde)
aan overheidsfunctionarissen, klanten of verkopers. U
mag ook nooit steekpenningen of smeergeld aannemen.
Zelfs een klein geschenk of teken van dankbaarheid kan
onwettig zijn of worden gezien als een manier om zaken
te verkrijgen of te behouden of een ongepast voordeel
te behalen. U moet ook al uw uitgaven verantwoorden
en ervoor zorgen dat u desgevraagd bewijs kunt
leveren. Het bijhouden van een nauwkeurige en goed
gedocumenteerde boekhouding en administratie is van
cruciaal belang om het corruptierisico te beperken.
Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Soms kan onrechtvaardig handelen juist lijken,
zoals wanneer een kleine onrechtmatige betaling
zou voorkomen dat een project achterloopt op het
schema. Maar het is nooit het juiste om te doen.
U hebt een persoonlijke verantwoordelijkheid
om u te verzetten tegen deelname aan elke vorm
van corruptie en om schendingen te melden. Het
schenden van deze regels, al dan niet opzettelijk,
kan leiden tot ernstige gevolgen voor u en CBRE.

Kijk uit voor
• Verzoeken om donaties aan
goede doelen of organisaties
die gelieerd kunnen zijn aan
overheidsfunctionarissen, politieke
partijen, klanten, leveranciers of leden
van hun familie
• Ongebruikelijke, buitensporige
en buitengewone verzoeken om
geschenken, gastvrijheid of reizen
• Extra betalingen voor routinematige
overheidshandelingen, zoals de
verwerking van papieren, de afgifte van
vergunningen, enz. of om het normale
proces of de normale procedure te
versnellen
• Betalingen bedoeld als stimulans
of vergoeding voor een
voorkeursbehandeling of een andere
vorm van oneigenlijke zakelijke activiteit
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BESLUITVORMINGSPROCES IN VERBAND MET CORRUPTIE
Er is gevraagd, aangeboden of beloofd om iets van waarde te betalen of te schenken.
Zal het, of het nu direct of indirect via tussenpersonen wordt gevraagd, aangeboden of beloofd,
• op een ongeoorloofde manier een handeling of niet-handeling, of een besluit of niet-besluit van
de ontvanger in zijn of haar officiële hoedanigheid, beïnvloeden,
• de ontvanger aanzetten tot handelen of nalaten in verband met de uitoefening van zijn functie,
• een oneigenlijk voordeel veiligstellen,
• zaken verkrijgen of behouden,
• de ontvanger ertoe aanzetten invloed uit te oefenen op een derde (met inbegrip van een
overheidsinstantie) teneinde een handeling of het uitblijven van een handeling, of een besluit of
het uitblijven van een besluit van een dergelijke derde, beïnvloeden, of
• een ontvanger achteraf "belonen" voor het beïnvloeden van een handeling of het uitblijven van
een handeling, of van een besluit of het uitblijven van een besluit van een derde?

NEE
Geen schending

Maar als u twijfels hebt,
raadpleeg dan eerst een
bevoegde goedkeurder,
de Normen voor
zakelijk gedrag en het
Wereldwijde beleid 6.16
(Anticorruptie) alvorens
verder te gaan.

JA
Stop en maak er
melding van

• Spreek met uw supervisor of manager
• Neem contact op met een lid van het hoger management, of van
de teams People, Ethics & Compliance of Legal
• Stuur een e-mail naar de Chief Compliance Officer
• Maak online of telefonisch melding (anoniem indien toegestaan
door de lokale wetgeving) via de CBRE Ethics HelpLine.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Eerlijke concurrentie
Eerlijke concurrentie is goed voor het bedrijfsleven
en voor onze klanten, omdat het innovatie
stimuleert en de dienstverlening verbetert. De
antitrust- en mededingingswetgeving zorgt voor
een eerlijk en concurrerend vrijemarktsysteem
waarin geen enkel bedrijf een monopolie heeft op
een product of dienst.
CBRE houdt zich aan de antitrustwetgeving in elk
rechtsgebied waar wij actief zijn. Wij concurreren
op een eerlijke manier en hebben beleidslijnen
die onze activiteiten met concurrenten, klanten en
leveranciers regelen. U dient zich strikt te houden
aan de antitrust- en mededingingswetgeving en
de overeenkomstige interne voorschriften. Op
schendingen staan zware straffen, waaronder
boetes en gevangenisstraffen voor individuele
werknemers.
Bij sommige van de ernstigste
antitrustbeschuldigingen gaat het om informele
bijeenkomsten met concurrenten tijdens
branchebijeenkomsten en evenementen. Wees
voorzichtig. Antitrustwetten zijn complex en
kunnen per land en staat verschillen. Elk contact
met concurrenten kan risico's inhouden op het
gebied van het mededingingsrecht. Vraag altijd om
advies als u twijfelt.

Wat moet u vermijden?
• Het sluiten van formele of informele
overeenkomsten met concurrenten
om prijzen vast te stellen, offertes
te manipuleren of de levering van
goederen of diensten te beperken
• Uitwisseling van concurrentiegevoelige
informatie met concurrenten
• Misbruik van een potentiële
machtspositie op de markt
• Creëren van een marktomgeving die
vrije concurrentie belet

V: Ik ken iemand die werkt voor een van
de concurrenten van CBRE.Hij belde
me om te vragen samen te werken
om de prijzen vast te stellen voor het
laatste bod op het project. Hij zegt dat
CBRE dit contract kan krijgen, maar alleen
als we beloven dat zij het volgende contract
krijgen. Moet ik hiermee akkoord gaan?
A: Prijsafspraken of manipulatie van
aanbestedingsprocedures zijn niet
toegestaan. U moet het aanbod afwijzen en
deze kwestie melden bij de teams People,
Legal of Ethics & Compliance, of bij de
CBRE Ethics HelpLine.

• Verdeling van de markt op basis van
grondgebied, klantenbestand, enz.
• Het opleggen van beperkingen aan
klanten of leveranciers
• Het aangaan van bepaalde fusies en
overnames die in strijd zijn met de
antitrustwetten

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.

26

NORMEN VOOR
ZAKELIJK GEDRAG
VAN CBRE

Introductie

Omgaan met corrupt en oneerlijk
gedrag

Respect

Integriteit

Besluitvorming in verband met
corruptie

Service

Eerlijke concurrentie

Excellentie

Overheidssancties en
antiwitwaspraktijken

Conclusie

Woordenlijst

Team Branding

Overheidssancties en
antiwitwaspraktijken
CBRE is een wereldwijd opererend bedrijf en is
onderworpen aan internationale handelswetten
in de VS en vergelijkbare regelgeving in andere
landen. Deze wetten verbieden ons zaken te
doen met of steun te verlenen aan criminelen,
terroristen, verboden partijen en witwassers die
illegaal geld trachten te verbergen. U moet altijd
weten met wie u zaken doet en de toepasselijke
wetten tegen het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme naleven, en alleen
fondsen uit legitieme bronnen aanvaarden. De
straffen voor het schenden van handelswetten
kunnen ernstig zijn.
Als u twijfels hebt over de persoon of entiteit die
eigenaar is van of zeggenschap heeft over uw klant
of verkoper of over de herkomst van de middelen
of het doel van de transactie, neem dan contact op
met uw manager of supervisor of met de
CBRE Ethics HelpLine.

Wat moet u doen?
• Voer altijd de vereiste ken uw klant- en
antiwitwasprocedures uit voor elke klant
met wie u zaken doet.
• Zorg ervoor dat elke verkoper waarmee u
werkt formeel wordt opgenomen.
• Bevestig dat de klant of verkoper bestaat,
en dat de fondsen uit legitieme bronnen
komen.
• Let goed op klanten of verkopers
die worden gecontroleerd door
regeringsfunctionarissen of een politiek
prominente persoon.
• Let op mogelijke rode vlaggen, zoals
personen of bedrijven die voorkomen op
sancties van de overheid of lijsten van
verboden partijen.
• Ken de zakelijke of economische redenen
achter de transactie.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.

27

NORMEN VOOR
ZAKELIJK GEDRAG
VAN CBRE

Introductie

Omgaan met corrupt en oneerlijk
gedrag

Respect

Besluitvorming in verband met
corruptie

Integriteit

Service

Eerlijke concurrentie

Excellentie

Conclusie

Overheidssancties en
antiwitwaspraktijken

Woordenlijst

Team Branding

Team Branding
Wij erkennen dat onze professionals, groepen en
teams hun deskundigheid en ervaring als hun
concurrentievoordeel positioneren. Maar als het
op ons merk aankomt, is consistentie de sleutel.
Een consistente merkrepresentatie helpt ons om
opdrachten binnen te halen door het merk CBRE
te onderscheiden van de concurrentie, en het
weerspiegelt de expertise en professionaliteit die onze
klanten zijn gaan verwachten.
Valse, misleidende verklaringen en onnauwkeurige
voorstellingen kunnen een nadelige invloed hebben
op ons merk. U moet er in al uw werkzaamheden
en interacties namens CBRE naar streven om
de reputatie van het merk te beschermen. De
marketingteams van CBRE kunnen u helpen aan
meer informatie over marketingprotocollen en -beleid
die per regio, divisie en land kunnen verschillen om
tegemoet te komen aan lokale wet- en regelgeving.

Hoe u ons merk moet weergeven
• Vermeld het logo van CBRE op al het
marketingmateriaal.
• Identificeer het bedrijfsonderdeel dat u
vertegenwoordigt.
• Leef de toepasselijke wetgeving en
alle regelgevende groepen na, zoals
reclamerichtlijnen van plaatselijke
makelaarskantoren.
• Volg de merkrichtlijnen van CBRE bij de
marketing van uw diensten.

U kunt de beleidslijnen van CBRE en andere
belangrijke informatie waarnaar in dit
hoofdstuk wordt verwezen, raadplegen op het
intranet voor werknemers van CBRE.
TREFWOORD ZOEKEN:

Normen voor zakelijk
gedrag
V: Ik ben een nieuwe stagiaire bij het
verkoopteam Capital Markets. Mijn
Senior Managing Director vroeg me
om een marktrapport te ontwikkelen
voor onze klanten. Ik gaf het de titel
"CBRE Bandos Real Estate Investment"
en veranderde de kleur van het logo
van CBRE naar marineblauw zodat het
beter opvalt. Zijn deze veranderingen
toegestaan?
A: Nee. Uw rapport moet een accurate
weergave zijn van het bedrijfsonderdeel
waarmee u geassocieerd bent. U moet
de plaatselijke vastgoedwetten voor
wat betreft marketing, reclame en
vertegenwoordiging controleren. En u
dient te controleren of het logo van CBRE
en de branding in uw verslag voldoen
aan de richtlijnen zoals uiteengezet in het
brand portal van CBRE.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Excellentie
Wij richten ons
onophoudelijk
op het creëren
van winnende
resultaten voor
onze klanten,
werknemers en
aandeelhouders.

De kern van ons succes is onze waarde
"Excellentie". Het vormt een kader van normen
die ons ertoe aanzetten en motiveren om voor
al onze kiezers de beste resultaten te behalen
met consistente superieure prestaties en ethisch
gedrag.

Iedereen veilig houden
CBRE zorgt voor een veilige en gezonde werkplek.
Of wij aan deze verplichting kunnen voldoen,
hangt af van de mate waarin u uw steentje
bijdraagt om de kans op letsel op het werk te
minimaliseren door de wet en het beleid van CBRE
na te leven en uw gezonde verstand te gebruiken.
Onze beleidslijnen, programma's en normen op
het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu
garanderen dat u kunt beschikken over middelen,
training en toegewijde professionals bij klanten en
op onze kantoorlocaties om u de hele werkdag te
ondersteunen.
CBRE hanteert niet alleen goede milieupraktijken,
maar zet zich ook in om onze impact op het
milieu te minimaliseren en onze klanten te
helpen hetzelfde te doen. Wij erkennen onze
verantwoordelijkheid om goede rentmeesters van
het milieu te zijn en de levenskwaliteit van onze
werknemers en de gemeenschappen waarin wij
wonen en werken, te verbeteren.

Wat moet u doen?
• Houd u aan alle plaatselijke gezondheids-,
veiligheids- en milieuwetten.
• Bewaak en verbeter de veiligheid op onze
werkplek voortdurend.
• Meld elke onveilige situatie die de veiligheid
of gezondheid van iemand op onze
werkplek in gevaar brengt of het milieu
schaadt.
• Meld alle verwondingen op het werk,
ongeacht de ernst.
• Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs
of andere middelen die uw vermogen om
veilig en effectief te werken aantasten.

V: Ik ben de projectleider voor de bouw
van een kantoorruimte. Tijdens een
bouwkundig onderzoek, merkte ik
enkele gebreken op die het onveilig zouden
maken om verder te gaan. Ik wil het project
niet in gevaar brengen door deze gebreken
aan de klant te melden. Wat moet ik doen?
A: De veiligheid van mensen heeft voorrang.
U moet de klant en uw manager onmiddellijk
op de hoogte brengen van alle bevindingen
die de gezondheid en veiligheid van anderen
in gevaar kunnen brengen.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Privacy respecteren
CBRE verwerkt elke dag persoonsgegevens. Ervoor zorgen dat wij de privacyrechten van individuen
respecteren en het vertrouwen van onze werknemers en klanten behouden, zijn topprioriteiten. Er
wordt van u verwacht dat u zich houdt aan een aantal basisprincipes voor privacy, onze pijlers voor
gegevensprivacy, wanneer u persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, om ervoor te zorgen dat
CBRE wereldwijd rechtmatig en met respect voor privacy met gegevens omgaat.
Het is aan iedere werknemer om de kernprincipes van CBRE op het gebied van privacy proactief in de
praktijk te brengen, zodat deze permanent zijn verankerd in de manier waarop wij zaken doen. Neem
contact op met het Global Data Privacy Office van CBRE voor een beter begrip van persoonsgegevens en
voor meer advies over de naleving van ons privacybeleid.

Vier pijlers van gegevensprivacy

1

2

3

4

WEES
TRANSPARANT

MINIMALISEER
GEGEVENS EN
TOEGANG

BEVEILIG
GEGEVENS

VERWIJDER
GEGEVENS

Wees transparant over
de persoonsgegevens
die CBRE verzamelt
en hoe wij deze willen
gebruiken.

Beperk het verzamelen van
persoonsgegevens tot een
minimum en beperk de
toegang tot een "need-toknow"-basis.

Beveilig
persoonsgegevens
door gebruik te maken
van encryptie en
wachtwoordbeveiliging.

Verwijder
persoonsgegevens
wanneer deze niet
langer nodig zijn.

V: Ik maak deel uit van het team People.
Terwijl ik aan het werk was in de
compensatieplanningstool van CBRE,
merkte ik dat ik toegang had tot de
namen, functietitels en salarisgegevens
van werknemers in een regio die en
bedrijfsonderdeel dat buiten mijn
verantwoordelijkheid vallen. Wat moet ik
doen?
A: U dient dit en alle andere potentiële
privacy-incidenten te melden bij het
Security Operations Center van CBRE.
Uw toegang tot deze informatie is
een accidentele bekendmaking van
persoonsgegevens, die aanleiding kan
geven tot rapportageverplichtingen en
onmiddellijke actie vereist om de toegang
te beperken tot een strikte "need-toknow"-basis.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Bewaren en vernietigen van bedrijfsdocumenten, -gegevens
en -e-mail
U maakt en beheert honderden documenten en e-mailberichten tijdens de normale gang van zaken en
talloze gegevenspunten in databases. Sommige van uw documenten en gegevens worden beschouwd als
bedrijfsdocumenten, maar de meeste zijn niet-bedrijfsdocumenten.
Alle werknemers van CBRE zijn verantwoordelijk voor het helpen bijhouden van de bedrijfsadministratie
om te voldoen aan onze zakelijke, operationele en wettelijke en regelgevende vereisten, terwijl de kosten
en risico's in verband met onnodige en overmatige opslag van informatie worden verminderd.

Wat moet u doen?
Bedrijfsdocumenten

Niet-bedrijfsdocumenten

√ Bewaar deze volgens uw landspecifieke schema voor het bewaren van
documenten7

× Verwijder deze onmiddellijk wanneer zij hun doel hebben bereikt en niet
langer een zakelijke waarde hebben

√ Archiveer historisch belangrijke e-mails die
• betrekking hebben op een project met een waarde van meer dan 90 dagen
E-mail8

• bewijs bieden van belangrijke zakelijke evenementen of beslissingen

V: Ik werk in een database met
jaarlijkse en vijfjaarlijkse contante
belastingprojecties en gebudgetteerde
effectieve belastingtarieven van de
afgelopen vijf jaar van CBRE. Ik wil de
gegevens van het meest recente jaar
in een spreadsheet downloaden en
als reservekopie via e-mail naar mijn
persoonlijke cloud-opslagaccount sturen.
Zijn hiervoor bezwaren met betrekking tot
het beleid van CBRE?
A: Ja. Ten eerste heeft een deel van de
gegevens de bewaartermijn overschreden
en dit deel moet op een veilige manier
vernietigd worden. Ten tweede is het
voor werknemers verboden om gegevens
van CBRE naar persoonlijke e-mail- en
opslagaccounts te sturen. Alle CBREgegevens moeten in de CBRE-omgeving
blijven.

• nodig zijn om regelgevende of financiële redenen

× Archiveer geen e-mails die geen historisch belang hebben (Voorbeelden:
lunchplannen, nieuwsbrieven van bedrijfsorganisaties)

Als u een manager of supervisor bent
Als een werknemer die aan u rapporteert CBRE verlaat, hebt u een specifieke hoeveelheid tijd,
vastgesteld door ons beleid, waarin u toegang hebt tot alle e-mail in zijn/haar mailbox van Outlook
en deze kan archiveren voordat deze definitief wordt verwijderd.

 ls u toegang hebt tot het Intranet voor werknemers van CBRE, kunt u het schema vinden op de pagina Global Records Retention & Information. Elk schema
A
bevat een lijst van categorieën bedrijfsdocumenten en de periode gedurende welke elk document moet worden bewaard voordat het wordt vernietigd.
8
Berichten die in uw inbox of verzonden mappen van Outlook blijven staan, worden na 90 dagen automatisch verwijderd.
7

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.

31

NORMEN VOOR
ZAKELIJK GEDRAG
VAN CBRE

Iedereen veilig houden

Introductie

Privacy respecteren

Respect

Integriteit

Bewaren en vernietigen
van bedrijfsdocumenten,
-gegevens en -e-mail

Service

Gebruik van onze
elektronische
communicatiesystemen

Excellentie

Elektronische marketing

Conclusie
Deelnemen aan
openbare en politieke
aangelegenheden

Woordenlijst
Ervoor zorgen dat onze
zakenpartners onze
waarden delen

Gebruik van onze elektronische
communicatiesystemen
Onze elektronische communicatiesystemen,
zoals internettoegang, e-mail, voicemail en
telefoondiensten, zijn essentiële hulpmiddelen ter
ondersteuning van onze zakelijke activiteiten. U
bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze
systemen en sociale media op een professionele,
respectvolle, veilige en wettige manier die in
overeenstemming is met onze RISE-waarden en
ons RISE-beleid.
Communiceer of plaats geen berichten op sociale
media zonder goed na te denken over de gevolgen
van de communicatie of het bericht voor de
reputatie van CBRE en de plicht om bepaalde
informatie vertrouwelijk te behandelen, en hoe
deze door het publiek kan worden opgevat.
Als u sociale media gebruikt, vertegenwoordigt u
ons merk en bent u een hoeder van onze reputatie.
Ongepast gedrag, het delen van vertrouwelijke
informatie, pesterijen, buitensporig gebruik van
bedrijfssystemen voor persoonlijke zaken en
fraude worden op dezelfde manier behandeld,
of ze nu online of in persoon worden gepleegd.
Ongeacht het platform of medium worden deze
activiteiten niet getolereerd. Denk na voordat u iets
publiceert.

V: Ik ben trots op de prestaties van CBRE
en verwacht dat onze aandelenkoers
zal stijgen als gevolg van onze sterke
resultaten en een fusie die naar
verwachting in het komende kwartaal zal
worden afgerond. Kan ik hierover iets
publiceren op sociale media?
A: Nee. Het delen van materiële, nietopenbare informatie is illegaal en in
strijd met het beleid en de Normen voor
zakelijk gedrag van CBRE.

Wat moet u doen?
• Wees respectvol en gevoelig voor het
publiek, alsook voor elk bedrijf, groep of
individu dat in de communicatie of het
bericht wordt genoemd.
• Wanneer u van sociale media gebruik
maakt, geef dan duidelijk aan dat uw
meningen en uitspraken uitsluitend aan
u, en niet aan het bedrijf, toe te schrijven
zijn.
• Maak geen vertrouwelijke of bedrijfseigen
informatie van CBRE of onze klanten
openbaar.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Elektronische marketing
Alle direct marketing die door of namens CBRE
wordt geleverd, moet voldoen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, die per land, regio en staat
kan verschillen. Deze wetten zijn van invloed op
de manier waarop u klanten en potentiële klanten
kunt bellen, sms'en, mailen of faxen.
Niet-naleving van de wet- en regelgeving met
betrekking tot elektronische marketing kan CBRE,
u en onze klanten blootstellen aan aanzienlijke
boetes, rechtszaken en/of reputatieschade.

Wat moet u vermijden?
• Het verzenden van ongevraagde en
ongewenste direct marketing langs
elektronische weg
• Het gebruik van bedrieglijke of
misleidende reclame of inhoud die
inbreuk maakt op de intellectuele
eigendomsrechten van een andere partij
• Telemarketing naar telefoonnummers die
in een "bel-me-niet"-register staan
• Telefoongesprekken voeren met behulp
van automatische kiessystemen
• Het kopen of gebruiken van
leadgeneratielijsten van derden zonder de
garantie dat de lijsten zijn samengesteld
en gedeeld in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving

V: Ik probeer de activiteiten van
CBRE uit te breiden en een
derde heeft aangeboden
mij een lijst van potentiële
klanten en hun contactinformatie te
verkopen. Ik wil marketingmateriaal
en onderzoeksrapporten die voor deze
potentiële klanten van belang kunnen zijn
per e-mail versturen en opvolgen met een
telefoontje. Mag ik dit doen?
A: Nee, niet zonder verdere due diligence,
naast andere onderzoeken, uit te voeren
om redelijke zekerheid te verkrijgen
dat de lijst van potentiële klanten is
samengesteld, en door CBRE kan worden
gebruikt, in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving. Dergelijke due
diligence kan onder meer inhouden dat
er geverifieerd wordt of de personen op
de lijst toestemming hebben gegeven
voor het verzamelen en openbaar
maken van hun persoonsgegevens,
niet eerder hebben aangegeven geen
marketingcommunicatie van CBRE te
willen ontvangen, en zich niet hebben
geregistreerd bij een toepasselijk "belme-niet"-register.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Deelnemen aan openbare en
politieke aangelegenheden
U wordt aangemoedigd om deel te nemen aan
beleids-, onderwijs- en politieke zaken die van invloed
zijn op uw leven, gemeenschap en bedrijf. Deze
activiteiten vereisen soms spreken in het openbaar,
het publiceren van opiniestukken of het geven
van interviews aan de media. Wanneer u aan deze
activiteiten deelneemt, mag u nooit uw gedachten
en meningen als die van CBRE vertegenwoordigen.
Houd er desalniettemin rekening mee dat u CBRE
voortdurend vertegenwoordigt en dat u uw gezond
verstand moet gebruiken om te voorkomen dat u de
reputatie van CBRE of de relatie met klanten schaadt.

Wat moet u weten?
• Gebruik de naam of het logo van CBRE
niet, neem niet deel aan een interview en
identificeer uzelf niet als een werknemer
van CBRE zonder voorafgaande
toestemming van uw leidinggevende
van de markt of bedrijfsonderdeel,
alliantiedirecteur of Corporate
Communications.
• Zeg niets "onofficieel".
• Laat geen vertrouwelijke informatie over
CBRE of klanten "lekken".
• Maak geen informatie bekend over
klanten.

9

Als u een lokale of regionale marktleider bent,
moet u uw gezond verstand gebruiken wanneer
u deelneemt aan externe activiteiten. Uw positie
binnen het bedrijf betekent dat bijna alles wat u
zegt of doet aan CBRE kan worden toegeschreven.

Politieke bijdragen en lobbyen
Politieke bijdragen van bedrijven en lobbyen
bij regeringen of hun functionarissen zijn in de
meeste landen streng gereglementeerd. Daarom
verbiedt CBRE in het algemeen het gebruik van
bedrijfsfondsen voor politieke bijdragen.9 CBRE
zal alleen via een zeer gecontroleerd proces en met
goedkeuring van de afdeling Legal betrokken raken
bij publieke aangelegenheden.

Steunbetuigingen
CBRE verbiedt anderen om onze naam
te gebruiken in enige vorm van openbare
promotie, waaronder openbare aankondigingen,
persberichten, advertenties, interviews of digitaal
of gedrukt marketingmateriaal. Indien u door
een klant of zakenpartner wordt gevraagd om een
steunbetuiging namens CBRE, dient u schriftelijk
contact op te nemen met de Senior Managing
Director of de afdeling Corporate Communications
voor een vrijstelling. Vrijstellingen zijn niet
gegarandeerd en kunnen te allen tijde worden
ingetrokken.

De naam en het logo van CBRE zijn een
onderscheidende factor bij het binnenhalen van
nieuwe zaken, een baken voor het aantrekken van
talent en een symbool van waarde. Daarom moeten
uw werkzaamheden en interacties namens CBRE
zorgvuldig worden overwogen om de naam en het
merk CBRE te beschermen.

V: Mijn team en ik gebruiken al
meer dan twintig jaar dezelfde
drukwerkleverancier. Ik heb onlangs
vernomen dat zij het logo van CBRE
en een dankbetuiging op hun website
hebben staan. We hebben nooit een
dankbetuiging, noch toestemming
gegevens om het logo van CBRE te
gebruiken. Wat moet ik doen?
A: Hoewel uw team een langdurige relatie
heeft met deze leverancier, heeft CBRE
het gebruik van onze naam of ons
logo niet goedgekeurd. Bovendien is
de dankbetuiging misleidend. U moet
contact opnemen met de leverancier
en vragen om de verwijdering van de
merkidentiteit en de dankbetuiging.

Bijvoorbeeld Amerikaans beleid 6.17: Politieke bijdragen.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Ervoor zorgen dat onze zakenpartners onze waarden delen
CBRE heeft een Gedragscode voor leveranciers om ervoor te zorgen dat onze dienstverleners en andere
leveranciers onze waarden delen.
De Gedragscode voor leveranciers bevat de ethische, wettelijke, milieu- en maatschappelijk verantwoorde
vereisten voor onze leveranciers wereldwijd. Zo wordt ingegaan op corruptie, oneerlijke handelspraktijken,
gegevensbescherming en informatiebeveiliging, belangenconflicten, mensenrechten in het kader van
arbeidspraktijken, arbeidsgerelateerde gezondheids- en veiligheidsproblemen, door leveranciers verstrekte
geschenken, en naleving van milieu- en duurzaamheidsvoorschriften. Het is niet bedoeld als een uitputtende
lijst, maar eerder als een overzicht op hoog niveau van de vereisten. Het is de sleutel tot de selectie en het behoud
van leveranciers.

U kunt de beleidslijnen van CBRE en andere
belangrijke informatie waarnaar in dit
hoofdstuk wordt verwezen, raadplegen op het
intranet voor werknemers van CBRE.
TREFWOORD ZOEKEN:

Normen voor zakelijk
gedrag

CBRE is vastbesloten om zaken te doen in overeenstemming met de letter en de geest van de wet. Onze
leveranciers moeten dat ook, en zij moeten zich houden aan onze Gedragscode voor leveranciers.

Wat moet u weten?

Speciale rol van managers

• Alle bedrijven en afdelingen van
CBRE wereldwijd die gebruik maken
van leveranciers zijn verplicht om de
Gedragscode voor leveranciers op te
nemen in en/of te verwijzen naar alle
leverancierscontracten en inkooporders.

Indien u derden inschakelt namens CBRE,
hebt u de verantwoordelijkheid om:

• Alle bedrijven en afdelingen van CBRE
dienen redelijkerwijs te controleren of
hun respectieve leveranciers zich aan de
Gedragscode voor leveranciers houden,
en passende maatregelen te nemen bij
niet-naleving.

• de nodige due diligence uit te
voeren voordat u in zee gaat met de
leverancier en eventuele rode vlaggen
te identificeren en op te lossen
• te bevestigen dat er een goede zakelijke
reden is om met de leverancier in zee
te gaan
• de leverancier naar evenredigheid van
zijn diensten te vergoeden

V: Een werknemer van een leverancier
van CBRE vertelde mij dat hij
gedwongen werd om meer dan de
wettelijke limiet overuren te maken,
dat zijn arbeidsvoorwaarden niet volledig
werden uitbetaald en dat hij zijn salaris
niet op tijd heeft ontvangen. Wat moet ik
doen?
A: U dient deze zorg te melden via een
van de meldingsmogelijkheden,
waaronder de CBRE Ethics HelpLine. De
leverancier kan zich schuldig maken aan
overtredingen van moderne slavernij en
het is uw plicht dit aan de orde te stellen.

• ervoor te zorgen dat de
betalingstermijnen in overeenstemming
zijn met het bedrijfsbeleid
• de diensten die de leverancier aan CBRE
levert naar behoren te documenteren
• controles in te voeren om een goede
uitvoering van de diensten te verzekeren
Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Conclusie
Hoewel onze Normen voor zakelijk gedrag niet op elke situatie kunnen anticiperen waarmee u in uw zakelijke leven bij CBRE te maken kunt krijgen, kan het
toepassen van de principes ervan u in de meeste gevallen helpen de juiste beslissingen te nemen. Wanneer u extra begeleiding of steun nodig hebt, weet u waar u
informatie of hulp kunt krijgen.
Wij waarderen uw voortdurende ondersteuning van de Normen voor zakelijk gedrag en het Programma voor ethiek en naleving.

Vraag alvorens te handelen
• Is het legaal?
• Is het veilig?
• Volgt dit het bedrijfsbeleid?
• Is dat het juiste om te doen?
• Hoe zouden onze klanten, de media of de
gemeenschap het zien?

Onthoud deze regels
• Ken het beleid en de normen van het bedrijf,
en de wetten die op uw functie van toepassing
zijn.
• Houdt u aan deze normen.
• Als u het niet zeker weet, vraag het dan aan
iemand die het weet.

Middelen zijn beschikbaar
Als u vragen of zorgen hebt over het "juiste
handelen" of het gedrag van iemand op de
werkplek, moedigen wij u aan uw supervisor of
manager te vragen. Als u dit niet wilt doen, kunt u
uw bezorgdheid kenbaar maken via de vele andere
meldingsmogelijkheden die u ter beschikking
staan:
• Iemand van het hoger management, de teams
People, Ethics & Compliance of Legal
• De Chief Compliance Officer
•

CBRE Ethics HelpLine

Communicatie tussen u en de SEC en
andere overheidsinstanties
Niettegenstaande alles wat anders vermeld is in
deze normen voor zakelijk gedrag of enige andere
overeenkomst met CBRE of beleid van CBRE, mag
u communiceren en samenwerken met of een
aanklacht of klacht indienen bij de Securities and
Exchange Commission (SEC) of een andere overheidsof wetshandhavingsinstantie over mogelijke
schendingen van wettelijke of reglementaire vereisten,
en mag u aan een overheidsinstantie informatie
bekendmaken, met inbegrip van de verstrekking
van documentatie of andersoortige informatie, die
beschermd is krachtens de klokkenluidersbepalingen
van een toepasselijke wet- of regelgeving zonder
kennisgeving aan of goedkeuring van CBRE, zolang
(1) dergelijke mededelingen en openbaarmakingen
in overeenstemming zijn met de toepasselijke
wetgeving en (2) de openbaar gemaakte informatie
niet is verkregen door middel van communicatie
waarop het wettelijk verschoningsrecht van
toepassing is (tenzij openbaarmaking van die
informatie anderszins zou zijn toegestaan door een
advocaat op grond van de toepasselijke federale
wetgeving, gedragsregels voor advocaten of
anderszins). CBRE zal niet uw recht inperken om
een beloning te ontvangen voor het krachtens de
klokkenluidersbepalingen van enige toepasselijke
wet- of regelgeving verstrekken van informatie
aan de SEC of een andere overheidsinstantie. Elke
bepaling in een overeenkomst tussen CBRE en een
werknemer of voormalige werknemer die in strijd is
met de bovenstaande bewoordingen of die mogelijk
een beperking inhoudt van de mogelijkheid van een
persoon om een beloning te ontvangen krachtens
de klokkenluidersbepalingen van de toepasselijke
wetgeving, wordt door CBRE als ongeldig beschouwd
en niet afgedwongen.

Wijzigingen en ontheffingen
Deze Normen voor zakelijk gedrag kunnen van tijd
tot tijd worden gewijzigd. Elke wijziging, aanpassing
of opheffing van enige bepaling van deze Normen
voor zakelijk gedrag voor directeuren of uitvoerende
functionarissen dient te worden goedgekeurd door de
raad van bestuur van CBRE. Dergelijke wijzigingen,
aanpassingen of ontheffingen moeten onverwijld
openbaar worden gemaakt overeenkomstig de
toepasselijke wetten, regels en voorschriften (met
inbegrip van de beursregels).

Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met:
Laurence H. Midler
Executive Vice President, General Counsel
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com
Elizabeth E. Atlee
Senior Vice President, Deputy General Counsel
en Chief Ethics & Compliance Officer
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com
De Normen voor zakelijk gedrag zijn beschikbaar in 34 talen. Alle
werknemers zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen ervan
en voor het volgen van de daarin vervatte richtsnoeren. De Normen
voor zakelijk gedrag bestrijken niet alle toepasselijke wetten, regels
of voorschriften en geven geen antwoord op alle vragen. In geval
van twijfel moet u uw gezond verstand gebruiken en advies vragen
over de juiste handelwijze. De Normen voor zakelijk gedrag vormen
geen arbeidsovereenkomst of verzekering van voortzetting van het
dienstverband. Het is uitsluitend bestemd voor CBRE en haar werknemers
en mag niet worden gebruikt door of vertrouwen op enige andere partij.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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10

TERM

DEFINITIE

Antiwitwaspraktijken

Verwijst naar de wetten, voorschriften en procedures die bedoeld zijn om te voorkomen dat misdadigers illegaal verkregen geld vermommen als
wettig inkomen.

Smeergeld

Een aanbod of betaling van iets van waarde, zoals geld, een geschenk, entertainment of gunst, met de bedoeling de ontvanger te beïnvloeden zijn
positie te misbruiken om in ruil daarvoor iets onwettigs of oneerlijks voor u te doen.

Bedrijfsdocument

Herinnert aan een belangrijke zakelijke beslissing en moet worden bewaard om te voldoen aan wettelijke, contractuele, financiële rapportageof regelgevingsverplichtingen. De inhoud bepaalt of het om een bedrijfsdocument gaat, niet het formaat of de locatie. (Voorbeelden: contracten,
auditverslagen, vergunningsverslagen en taxaties)

Computernetwerk

De computernetwerk of -systemen van CBRE omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de local-area (LAN) en wide-area (WAN) netwerken, serversystemen, datacenters en alle door CBRE gecontroleerde systemen.

Direct Marketing

Elke door of namens CBRE, al dan niet in bulk, gedane mededeling die (1) reclame maakt voor of een promotie inhoudt van een door CBRE
aangeboden product, dienst, functie of evenement tegen betaling, of (2) CBRE op enigerlei wijze aanprijst. Direct marketing omvat geen
communicatie met als enig doel het vergemakkelijken van of het geven van een update over een op handen zijnde transactie, service of evenement
waarvoor moet worden betaald.10

Apparaat

Desktopcomputers, laptops, notebooks, opslagschijven, smartphones of andere soortgelijke apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen
tot bedrijfsnetwerken of informatiemiddelen.

Elektronische
marketing

Elektronische marketing is niet beperkt tot e-mail. Het omvat andere vormen van online-marketinginstrumenten, zoals faxen, web- of onlinecommunicatie, tekstberichten, blogs, message boards, Wiki's, internetradio of videostreaming, professionele of gemeenschapsnetwerken en sites
voor het delen van informatie, robocalling, en sociale media.

Encryptie

Een wiskundige functie die informatie beschermt door het onleesbaar te maken voor iedereen, behalve voor diegenen die de sleutel hebben om
het te decoderen.

Foreign Corrupt
Practices Act

Een federale wet van de Verenigde Staten die Amerikaanse burgers en entiteiten verbiedt om buitenlandse overheidsambtenaren om te kopen ten
voordele van hun zakelijke belangen.

Mensenhandel

Een vorm van moderne slavernij waarbij een persoon tegen zijn wil gedwongen wordt arbeid te verrichten of diensten te verlenen, of deel te
nemen aan commerciële seksuele handelingen.

In de VS worden niet-commerciële mededelingen, zoals waarschuwingen, nieuwsupdates over de sector en verzoeken om bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen niet als direct marketing beschouwd. In de Europese Unie worden charitatieve verzoeken/fondsenwerving en alles wat CBRE promoot beschouwd als direct marketing.

Stel een vraag of meld wangedrag CBRE Ethics HelpLine.
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Informatietechnologie

Alle computerapparatuur en opslagmedia (vast of verwijderbaar).

Handel met
voorkennis

De illegale praktijk van het handelen op de beurs in eigen voordeel door toegang te hebben tot vertrouwelijke informatie.

Immateriële activa

Tot de immateriële activa van het bedrijf behoren intellectuele eigendom en vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie zoals handelsmerken,
bedrijfs- en marketingplannen, salarisinformatie en ongepubliceerde financiële gegevens en rapporten, enz.

Steekpenning

Een vorm van onderhandelde omkoping. Een steekpenning is een onwettige betaling die bedoeld is als compensatie voor een
voorkeursbehandeling of een andere vorm van ontvangen oneigenlijke diensten. Steekpenningen kunnen bestaan uit geld, een geschenk, krediet
of iets van waarde.

Ken uw klant

Het proces van identificatie en verificatie van de identiteit van de klant of verkoper.

Moderne slavernij

De uitbuiting van andere mensen voor persoonlijk of commercieel gewin, met inbegrip van het ronselen, onderbrengen, vervoeren, leveren of
verkrijgen van een persoon voor dwangarbeid door gebruik van geweld, fraude of dwang.

Nietbedrijfsdocumenten

Duplicaatversies van hetzelfde document en andere niet-essentiële informatie. De meeste documenten zijn niet-bedrijfsdocumenten.
(Voorbeelden: kladversies, correspondentie, oude agenda's of uitnodigingen voor vergaderingen)

Persoonsgegevens

Alle gegevens (ongeacht het formaat) die, op zichzelf of in combinatie met andere redelijkerwijs beschikbare gegevens, direct of indirect een
persoon kunnen identificeren of kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren. (Voorbeelden: naam, geboortedatum, contactinformatie,
identificatienummers en e-mailadressen, alsmede geslacht, burgerlijke staat en meningen van en over een persoon)

Politiek blootgestelde
persoon

Iemand die verwant is aan of nauw verbonden is met regeringsfunctionarissen en hun beslissingen kan beïnvloeden.

Materiële activa

Tot de materiële activa van het bedrijf behoren onroerende goederen, apparatuur, materialen, technologie, enz.
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