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Een bericht van onze CEO en Bestuurder
Wij bij Realogy verbeteren elke dag het leven van mensen door hen bij te staan bij één van de
belangrijkste beslissingen in hun leven: een huis vinden. Zij vertrouwen erop dat wij hen door de
ingewikkelde processen en transacties leiden die hun leven de komende jaren vorm zullen geven.
Waarom vertrouwen ze op ons? Omdat ze weten dat integriteit en uitmuntendheid bij al onze
activiteiten centraal staan. Bij Realogy is integriteit niet slechts een loze spreuk aan de muur; het is
een kernwaarde. We waarborgen dat makelaars, werknemers, klanten, partners en aandeelhouders
bij ons in de praktijk met respect en waardigheid behandeld worden. We leggen de lat heel hoog voor
onszelf en nemen verantwoordelijkheid voor onze acties. Met deze transparante en oprechte aanpak
verdienen we het vertrouwen van makelaars, leveranciers, klanten en elkaar. Het is voor mij persoonlijk
ook de voornaamste reden waarom ik zo trots ben om hier te mogen werken.
Eén manier waarop teamleden deze verwachtingen kunnen handhaven, is door goed op de
hoogte te zijn van de Ethische Code van Realogy. De Code biedt richtlijnen ten aanzien van de
bedrijfsbeleidsregels, inzicht in de wettelijke voorschriften en geeft aan waar u met vragen terecht kunt.
Uw naleving van onze Ethische Code heeft een directe impact op de merken, de reputatie en het
succes van ons bedrijf. Daarom is het belangrijk dat elke werknemer de code serieus neemt en van zich
laat horen als hij of zij een vraag of probleem heeft. Als u voor een probleem staat en hulp nodig hebt,
raadpleeg dan uw manager, een medewerker van Personeelszaken of de afdeling Ethiek & Naleving.
U kunt ook de Ethische Hulplijn bellen.
Realogy geeft de toon aan op het gebied van ethisch werken. Het is aan ieder van ons om te zorgen
dat dit zo blijft. Hartelijk dank dat u de tijd neemt om de Ethische Code te lezen, alsook voor uw inzet
om namens Realogy elke dag weer integer te handelen en uitstekende prestaties te leveren. Het is een
eer om dit samen met jullie te mogen doen.

Ryan Schneider
CEO en Bestuurder
Realogy Holdings Corp.
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Een bericht van onze Chief Ethics & Compliance Officer
De Ethische Code weerspiegelt de kernwaarden van Realogy, welke de cultuur van ons
bedrijf vormgeven. Al onze interacties - met werknemers, cliënten, franchisenemers,
onafhankelijke verkoopmedewerkers, aandeelhouders, klanten, verkopers en andere derden zijn doordrongen van onze cultuur en helpen ons om sterke relaties op te bouwen die ons
een voorsprong op de concurrent geven. Deze cultuur wordt elke dag door ons allemaal
vormgegeven en daar zouden we ontzettend trots op moeten zijn.
De Ethische Code benoemt onze gedragsnormen en behandelt veelvoorkomende
problemen, zowel op wettelijk als ethisch vlak, die zich op het werk kunnen voordoen.
Omdat de Code op zoveel uiteenlopende werkgebieden en functies van toepassing is,
hebben we verschillende links naar andere beleidsregels van Realogy toegevoegd om u
op weg te helpen. De Code staat in verbinding met andere afdelingen, is gekoppeld aan
hun beleidsregels en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt wanneer dat nodig is. Als u voor een
probleem staat, zorg er dan voor om de meest recente versie van de Ethische Code te
raadplegen. Deze is te vinden op de intranetpagina Ethiek & Naleving van Realogy.
De Ethische Code biedt richtlijnen voor ons gedrag op het werk en bij de uitvoering van onze
functie, maar uiteraard kunnen niet alle omstandigheden waarmee we te maken krijgen
hierin aan bod komen. De principes waarmee ons bedrijf te werk gaat, vormen echter de
essentie van de Code, waarin richtlijnen worden gegeven over hoe u uw gezond verstand
kunt gebruiken wanneer er geen specifiek advies voorhanden is.
Bovendien hoeft u wettelijke of ethische kwesties niet alleen op te lossen: er zijn veel
medewerkers beschikbaar die u daarbij kunnen helpen, waaronder uw manager;
medewerkers van Personeelszaken; de afdeling Ethiek & Naleving en de Ethische Hulplijn
van Realogy, die 24/7 beschikbaar is via 1-866-495-CODE (2633). Voor landspecifieke
toegangscodes of om online een melding in te dienen, gaat u naar theline.realogy.com. Het
is belangrijk dat u op zoek gaat naar informatie als u vragen hebt en van u laat horen als u
zich ergens zorgen om maakt. Wij zijn er om te helpen
Hartelijk dank voor uw inzet voor onze principes en voor alles wat u doet om van Realogy een
fantastische werkplek te maken.

Shacara
Delgado
John
Brennan
Chief Ethics & Compliance Officer en Chief Audit Executive
Realogy Holdings Corp.
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OVERZICHT VAN DE ETHISCHE CODE
De Ethische Code is onderverdeeld in zeven belangrijke onderdelen:
1

Onze verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar
Beschrijft onze verantwoordelijkheid voor het handhaven van een diverse, respectvolle, eerlijke en
productieve werkomgeving.

2

Informatie beschermen
Benadrukt onze verantwoordelijkheden voor het beschermen en beveiligen van informatie die
toebehoort aan onze werknemers, klanten en Realogy.

3

Onze marktintegriteit
Definieert onze inzet voor een eerlijke en rechtmatige concurrentiepositie.

4

Belangenverstrengeling, geschenken en vermaak
Biedt richtlijnen om verschillende soorten belangenverstrengeling en passende geschenken en
vermaak te helpen identificeren.

5

Realogy - Belangen, eigendom en hulpmiddelen
Herinnert ons eraan om de belangen van Realogy te beschermen, met inbegrip van zowel
materiële als immateriële activa.

6

Investeringen en externe activiteiten
Begeleidt ons bij het omgaan met interne informatie, politieke activiteiten en externe verzoeken
voor bedrijfsinformatie.

7

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Herinnert ons eraan om eerlijk te zijn in onze bedrijfsdocumenten, het milieu en de gemeenschap
waarin we leven en werken te respecteren en eventuele problemen te rapporteren.

De Ethische Code is van toepassing op alle medewerkers die wereldwijd voor Realogy of een van haar
dochterondernemingen werken. Denk eraan dat onze werknemers moeten voldoen aan het beleid van zowel Realogy
als van de bedrijfsonderdelen waarvoor zij werken. We rekenen op al onze medewerkers om bij te dragen aan onze
bedrijfscultuur en onze kernwaarden te handhaven door naleving van de Ethische Code, naar zowel letter als geest.
Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van leidinggevenden om ervoor te zorgen dat werknemers de Ethische
Code begrijpen en zich eraan houden, om ondersteuning te bieden bij het rapporteren van een kwestie of een
probleem en om passende antwoorden te geven wanneer werknemers vragen hebben of problemen ondervinden.
Onze principes zijn ook van toepassing op onze zakelijke relaties. Wij verwachten dat onze leveranciers,
onafhankelijke contractanten en andere derde partijen waarmee we samenwerken, voldoen aan de waarden die
worden beschreven in onze Ethische bedrijfscode voor derden. Deze is beschikbaar op onze website: realogy.com.

V + A
Is de Ethische Code van toepassing
op elk bedrijfsonderdeel, waaronder
lokale werkmaatschappijen,
dochterondernemingen en
handelsmerken?
Ja. De Code bepaalt de standaard
gedragscode voor alle Realogybedrijven over de hele wereld, met
inbegrip van alle bedrijfsonderdelen,
dochterondernemingen en
lokale werkmaatschappijen. Uw
bedrijfsonderdeel kan echter aparte
gedragsregels opstellen voor haar
medewerkers, in aanvulling op de
Ethische Code van Realogy.

Wat moet ik doen als mijn
bedrijfsunit over een beleid beschikt
dat afwijkt van de Ethische Code
van Realogy?
De Ethische Code bepaalt de
minimumnormen voor alle medewerkers
en dochterondernemingen van
Realogy wereldwijd. Indien uw
bedrijfsonderdeel over een beleid met
strengere gedragsnormen beschikt
dan de principes in de Ethische Code,
is dit beleid bepalend. Mocht u echter
opmerken dat het beleid van uw
bedrijfsonderdeel in tegenspraak lijkt
met of minder streng is dan de Ethische
Code, dan kunt u dit bespreken met de
afdeling Ethiek & Naleving.

Hoewel de Code richtlijnen biedt voor veel belangrijke bedrijfseigen beleidsaspecten en de toepasselijke
wetgeving, voorziet hij mogelijk niet in elke situatie. De beginselen van de Code bestaan uit richtlijnen om
een verstandig persoonlijk oordeel te kunnen vellen. We vertrouwen erop dat iedereen de wet en het beleid
naar letter en geest naleeft. Dit betekent dat we integer, eerlijk en rechtvaardig moeten handelen, zelfs in
situaties die niet uitdrukkelijk in de Ethische Code werden opgenomen.
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Begeleiding zoeken en kwesties rapporteren
Als werknemers van Realogy zijn wij verantwoordelijk voor de dagelijkse vormgeving van onze bedrijfsmissie en
waarden. We vertrouwen op elkaar om zowel juridisch als ethisch correct te handelen in onze omgang met elkaar,
onze klanten, franchisenemers, onafhankelijke verkoopmedewerkers en leveranciers. De handhaving van onze
bedrijfsintegriteit vereist dat onze omgang met klanten en de gemeenschap ethisch verantwoord is en dat iedere
medewerker onethisch of onwettig gedrag kan aankaarten.
Het kan gebeuren dat we een zakelijke beslissing moeten nemen, maar de juiste aanpak niet meteen duidelijk is.
Wanneer u geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie, dient u het onderstaande besluitvormingsproces
te volgen:

MISSCHIEN

MISSCHIEN

MISSCHIEN

Is dit tegen
de wet?

Is dit in strijd
met onze
Code?

Is dit nadelig
voor de
belangen van
Realogy?

JA

NEE

JA

Ik heb het vermoeden dat een
van mijn collega's tijdregistraties
vervalst. Wie moet ik hierover
aanspreken?
Er zijn veel hulpbronnen die u kunt
raadplegen, maar een manager is
vaak een goed eerste aanspreekpunt
om kwesties ten aanzien van
naleving of ethiek aan te kaarten.
U kunt ook met een medewerker van
Personeelszaken of iemand van de
afdeling Ethiek & Naleving praten, die
u verder kan helpen. De juiste keuze
is echter degene bij wie u zich het
meest op uw gemak voelt.

Neem contact
op met de
afdeling
Ethiek &
Naleving of
de Ethische
Hulplijn

Wanneer moet
u actie
ondernemen?

V + A

NEE

NEE

OK om
verder te
gaan

JA

Niet verder
gaan

Dit besluitvormingsproces is een eenvoudige manier om ons te helpen begrijpen hoe we de juiste manier van
handelen moeten kiezen. Situaties waarbij de naleving van wet- regelgeving betrokken is, kunnen echter
gecompliceerd zijn. Wees niet terughoudend om hulp te vragen aan de juridische afdeling van uw bedrijfsonderdeel.
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Bij Realogy hanteren we een open-deur-communicatiecultuur, daar we streven naar een bedrijfsklimaat waar
we elkaar kunnen aanspreken over nalevings- of andere kwesties. Onze bedrijfscultuur moedigt aan om actie te
ondernemen door contact op te nemen met leidinggevenden, medewerkers van Personeelszaken, de afdeling Ethiek
& Naleving of de Ethische Hulplijn van Realogy om potentiële ethische of wettelijke schendingen te melden. Indien u
vragen hebt of niet zeker weet of een bepaalde manier van handelen ethisch, wettig of conform het bedrijfsbeleid is,
dient u advies in te winnen bij een van deze afdelingen.
Alle kwesties kunnen worden gemeld aan de afdeling Ethiek & Naleving. Alle meldingen over mogelijk wangedrag
zullen serieus worden genomen, grondig worden geëvalueerd en vertrouwelijk worden behandeld.

Antivergeldingsbeleid
We streven naar een veilig bedrijfsklimaat waarin werknemers vrijuit kunnen spreken indien zich problemen
voordoen. We garanderen onze werknemers te beschermen tegen elke vorm van vergelding voor kwesties die in goed
vertrouwen werden gemeld. Realogy verbiedt elke vorm van vergelding tegen een werknemer die in goed vertrouwen
een kwestie rapporteert. Voor meer informatie kunt u het Antivergeldingsbeleid van Realogy doornemen.

V + A
Ik heb onlangs melding gemaakt
van aanstootgevend gedrag dat
ik opmerkte op het werk. Sindsdien
heb ik het gevoel dat mijn collega's
me mijden. Hoe weet ik of ik te
maken heb met vergelding?
Vergelding kan voorkomen in vele
vormen, zoals pesterijen, intimidatie,
uitsluiting van werkgerelateerde of
sociale activiteiten en ongunstige
opdrachten. Realogy tolereert geen
vergeldingsmaatregelen, van welke
aard dan ook. Indien u denkt dat
u met vergelding te maken heeft,
kunt u contact opnemen met uw
leidinggevende, Personeelszaken,
de afdeling Ethiek & Naleving of de
Ethische Hulplijn.

Over de Ethische Hulplijn van Realogy
Wij zijn er om u verder te helpen. De afdeling Ethiek & Naleving van Realogy is verantwoordelijk voor de
Ethische Hulplijn, die 24/7 beschikbaar is en online toegankelijk is via theline.realogy.com. U kunt de Hulplijn
ook telefonisch bereiken: vanuit de Verenigde Staten of Canada belt u +1-866-495-CODE (2633), andere
landspecifieke toegangscodes zijn te vinden op theline.realogy.com. Voor de meeste lokale talen zijn tolken
beschikbaar. Indien toegestaan door de lokale wetgeving, kunt u het telefoongesprek ook anoniem voeren. Hebt
u vragen over hoe de Ethische Hulplijn te werk gaat in uw land, neem dan contact op met de afdeling Ethiek &
Naleving. Aan het einde van deze Code vindt u een lijst van contactpersonen bij de afdeling Ethiek & Naleving.
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01.

ONZE
VERANTWOORDELIJKHEDEN
TEN OPZICHTE VAN ELKAAR
Het handhaven van een diverse, respectvolle,
eerlijke en productieve werkomgeving.

01.

Het handhaven
van een diverse,
respectvolle, eerlijke
en productieve
werkomgeving.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
TEN OPZICHTE VAN ELKAAR
In aanvulling op de Ethische Code hanteert Realogy een Werkgelegenheidsbeleid. Dit werkgelegenheidsbeleid omvat
meer gedetailleerde richtlijnen over onze verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar. Het beleid geeft blijk van de
inzet van Realogy voor een veilige en diverse werkomgeving, zonder discriminatie en intimidatie, met verantwoordelijke
werknemers die hun werkomgeving beschermen.
Van alle werknemers wordt verwacht dat zij het Werkgelegenheidsbeleid naleven en bij vragen over dit beleid contact
opnemen met hun leidinggevenden of Personeelszaken.

SLEUTELBEGRIPPEN

Verbintenis tot diversiteit en gelijke arbeidskansen
Bij Realogy geloven we in diversiteit van mensen, ideeën en standpunten en de waarde van diversiteit voor Realogy,
haar klanten en aandeelhouders. Daarom streven we naar het creëren van een alomvattende werkomgeving die
uiteenlopende achtergronden, etniciteiten, culturen, overtuigingen en ervaringen omvat, zonder discriminatie,
pesterijen en intimidatie. We tolereren geen discriminatie op grond van beschermde kenmerken binnen ons
personeelsbeleid.
Ons Gelijkekansenbeleid biedt meer informatie over onze inzet voor dergelijke doelstellingen en onze naleving van
de arbeidswetgeving. Denkt u met vergelding te maken te hebben, neem dan contact op met uw leidinggevende,
Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving of de Ethische Hulplijn.

Bevoorrechting wordt niet getolereerd
Ons Personeelsbeleid behandelt al onze werknemers eerlijk en onpartijdig. Onze bedrijfscultuur beloont medewerkers
op grond van hun verdiensten, prestaties en verwezenlijkingen. We staan geen elke vorm van bevoorrechting (op basis
van persoonlijke, sociale of financiële relaties) toe die ons Personeelsbeleid zou kunnen beïnvloeden. We zetten ons
in om situaties aan te pakken waarin zowel werkelijke als vermeende bevoorrechting kan ontstaan en geven geen
voorkeursbehandeling aan onze klanten, leveranciers, onafhankelijke contractanten of andere derden gebaseerd op
persoonlijke, maatschappelijke of financiële relaties.
Zie voor meer informatie over het rapporteren en aanpakken van deze kwesties ons Beleid voor persoonlijke relaties en
perceptie van bevoorrechting.

BESCHERMDE KENMERKEN
Wettelijk beschermde kenmerken
omvatten: ras, familiale geschiedenis,
plaats van herkomst, kleur, religie,
etnische afkomst, nationaliteit, geloof,
leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid
en voorkeur, genderidentiteit,
geslachtsvrijheid, burgerlijke staat,
gezinssituatie, veteraanstatus, handicap,
zwangerschap, genetische informatie
en elke andere eigenschap die door
toepasselijke wetten wordt beschermd.

PERSONEELSBELEID
Omvat alle werkgelegenheidsaspecten,
zoals rekrutering, werving,
prestatiebeheer, vergoedingen en
compensaties, opdrachten, zakenreizen,
opleiding, promoties, discipline en
beëindiging.
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Vrij van intimidatie

ALS WERKNEMER...
VERBIND IK MIJ
ERTOE OM:

VERBIND IK MIJ
ER TOE OM NIET:

Al mijn collega's eerlijk en
gelijk te behandelen.

Werkgerelateerde
mogelijkheden en voordelen
te verstrekken of te
onthouden aan collega's op
grond van hun ras, geslacht,
leeftijd, religie of enig ander
beschermd kenmerk.

Zaken te doen met klanten,
leveranciers, onafhankelijke
contractanten en andere
derden uitsluitend
gebaseerd op zakelijk
voordeel voor Realogy.

We zijn samen verantwoordelijk voor het behoud van een productieve werkomgeving die vrij is van
intimidatie. We behandelen elkaar met respect en tolereren of plegen geen intimidatie in welke
vorm dan ook, jegens een werknemer, klant, leverancier, onafhankelijke contractant of andere derde
partij. Krijgt u te maken met intimidatie, dan kunt u contact opnemen met uw leidinggevende,
Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving of de Ethische Hulplijn. Vergeet niet dat u dit kunt
rapporten zonder vrees voor vergelding, daar Realogy al haar werknemers beschermt tegen elke
vorm van vergelding voor meldingen die in goed vertrouwen zijn gedaan.
Iedereen dient het Anti-intimidatiebeleid van Realogy te begrijpen en op te volgen.

Klanten, leveranciers,
onafhankelijke
contractanten en andere
derden te bevoorrechten
op basis van persoonlijke,
sociale of financiële relaties.

SLEUTELBEGRIP
ALS LEIDINGGEVENDE...
VERBIND IK MIJ
ERTOE OM:

VERBIND IK MIJ
ER TOE OM NIET:

Medewerkers uitsluitend
te werven op basis van
zakelijke behoefte,
de kwalificaties van
de kandidaten en hun
vermogen om de vereiste
werkzaamheden uit te
voeren.

Een kandidaat werk te
verstrekken of te weigeren
op grond van diens ras,
geslacht, leeftijd, religie
of enig ander beschermd
kenmerk.

Een werknemer niet te
bevoorrechten op basis
van een persoonlijke,
maatschappelijke of
financiële relatie buiten het
werk om.

Geen voorkeursbehandeling
te verlenen aan een
werknemer op basis
van een persoonlijke,
maatschappelijke of
financiële relatie.

Medewerkers te bevorderen
of te compenseren
uitsluitend op basis van op
vaardigheden, ervaring en
waardering.

Medewerkers promoties of
beloningen te verstrekken
of te weigeren op basis van
een beschermd kenmerk.

INTIMIDATIE
Ongepast gedrag dat onze
werkzaamheden in de weg staat,
doet afbreuk aan de waardigheid
van een werknemer of creëert
een intimiderende, vijandige of
aanstootgevende werkomgeving.
Dit gedrag kan verbaal, visueel of
fysiek zijn en omvat oneerbiedige
of vijandige activiteiten, zoals
laster, negatieve stereotypering,
plagen, pesten (online,
emotioneel of fysiek), uitsluiting
en bedreiging.
Het kan ook verzoeken tot
seksuele gunsten, seksueel
expliciete taal of grappen,
seksueel getinte foto's of
voorwerpen, ongewenste seksuele
toenadering, of ongepaste
aanrakingen omvatten.

V + A
Mijn werkgroep, inclusief mijn leidinggevende, maakt
vaak seksueel expliciete grappen, waardoor ik me
ongemakkelijk voel. Niemand anders schijnt hier echter
aanstoot aan te nemen. Wat moet ik doen?
Realogy ziet dergelijk gedrag niet door de vingers. Indien u
zich er prettig bij voelt om de kwestie met uw leidinggevende
te bespreken, dan moet u dat zeker doen. Onze open-deurcommunicatiecultuur maakt het mogelijk om de kwestie aan te
kaarten zonder angst voor vergelding. U kunt de kwestie echter
ook melden aan Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving
of de Ethische Hulplijn.
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Veilige werkomgeving
Wij nemen de veiligheid van onze medewerkers zeer serieus. We zetten ons in om een veilige werkplek te bieden,
zonder gezondheids- of veiligheidsrisico's. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het naleven van de geldende
gezondheids- en veiligheidsregelgeving en het bedrijfsbeleid. We delen samen de verantwoordelijkheid om een
risicovrije werkplek te handhaven. Indien u onveilige omstandigheden opmerkt binnen een Realogy-faciliteit, dient u
onmiddellijk contact op te nemen met uw leidinggevende.
Een veilige werkplek is ook van toepassing op werkzaamheden buiten de kantooromgeving. We moeten steeds op
veilige wijze handelen en rekening houden met de veiligheid van onszelf en anderen bij het uitvoeren van onze
werkzaamheden voor Realogy. Dit betekent bijvoorbeeld geen sms- of e-mailberichten sturen tijdens het rijden, hoe
dringend de zaak ook kan lijken.

Geweldloze werkomgeving
Onze werkomgeving moet geweldloos zijn. Wapens of explosieven zijn niet toegestaan op de werkvloer. We tolereren
geen bedreigingen, intimidatie, agressie of gewelddadig gedrag van welke aard dan ook.
Indien u zorgwekkend gedrag opmerkt, of u te maken krijgt met onveilige, gevaarlijke of gewelddadige situaties,
moet u dit onmiddellijk melden aan uw leidinggevende, Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving of de
Ethische Hulplijn. Raadpleeg het Beleid voor een geweldloze werkvloer van Realogy voor meer informatie.

SLEUTELBEGRIP

ZORGWEKKEND GEDRAG
Gedragsmatige indicatoren die
gewelddadig gedrag kunnen helpen
voorspellen. Voorbeelden zijn
woedeaanvallen of -uitbarstingen,
gewelddadige uitspraken of gedrag,
intimidatie en een obsessie voor wraak
of wapens.

Een alcohol- en drugsvrije omgeving
Wij handhaven een drugsvrije werkomgeving. U mag geen illegale drugs gebruiken of bezitten, of onder invloed
zijn op de werkvloer. U dient er ook voor te zorgen dat uw prestaties, veiligheid en beoordelingsvermogen tijdens
werkuren niet nadelig worden beïnvloed door het gebruik van alcohol, medicijnen of andere wettelijk toegestane
middelen.
Voor meer informatie over drugsmisbruik, drugstesten, hulpprogramma's en de vertrouwelijkheid van aanverwante
informatie kunt u het Antidrugsbeleid van Realogy raadplegen.
Wij erkennen dat er soms alcohol wordt verstrekt op door het bedrijf gesponsorde evenementen of tijdens zakelijke
maaltijden. U dient ervoor te zorgen dat uw alcoholconsumptie uw prestaties en beoordelingsvermogen niet
belemmert tijdens uw werk en dat u zich te allen tijde gedraagt conform de Werkgerelateerde gedragsnormen van
Realogy.

ONTHOUD
We hebben allemaal een rol in
de totstandkoming van onze
bedrijfscultuur. We zijn allemaal
individueel verantwoordelijk voor het
creëren en onderhouden van een
respectvolle, veilige en productieve
werkomgeving waar we trots op
kunnen zijn en professioneel kunnen
groeien. We hebben de macht om
actie te ondernemen wanneer we
gedrag ervaren of opmerken dat
deze bedrijfscultuur zou kunnen
beschadigen.
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INFORMATIE
BESCHERMEN

Bescherming van werknemersinformatie
We respecteren de persoonlijke informatie van onze werknemers. We proberen om de persoonlijke informatie die wij
van onze werknemers verzamelen en gebruiken en die nodig is voor onze legitieme juridische of zakelijke doelstellingen
te beperken en we zorgen ervoor dat ons informatiebeleid conform alle van toepassing zijnde wetten is. Bovendien
beperken we de openbaarmaking van vertrouwelijke personeelsdossiers of persoonlijke informatie buiten Realogy
om, dit behoudens instemming van de werknemer voor een legitiem doel of zoals toegestaan of wettelijk vereist door
wet- en regelgeving, een dagvaarding of een bevel uitgevaardigd door een gerechtelijke instantie of een bevoegde
rechtbank. Werknemers die toegang hebben tot vertrouwelijke personeelsdossiers, dragen de verantwoordelijkheid
om de ongeautoriseerde openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie in die dossiers te voorkomen. Deze
geheimhoudingsplicht belet u echter niet om uw eigen loon, werkuren of andere arbeidsvoorwaarden te bespreken.

Bescherming van cliënt- en klantinformatie
We hechten veel waarde aan onze cliënt- en klantinformatie en voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten voor
de verzameling, het gebruik en de openbaring van deze informatie. We streven ernaar om vertrouwelijke informatie
van onze cliënten en klanten veilig te stellen en hun vertrouwelijke persoonlijke informatie te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. We raadplegen onze juridische afdeling bij vragen over het
gebruik en de behandeling van vertrouwelijke en persoonlijke informatie van onze klanten en cliënten.

V + A

Zijn we verplicht om alle persoonlijke informatie 'vertrouwelijk' te behandelen?

Persoonlijke informatie is een brede benaming voor informatie over een bepaalde persoon. Als dienstverlener
kunnen we worden verplicht om persoonlijke informatie, zoals contactgegevens, te gebruiken en openbaar te
maken voor onze cliënten en klanten. We moeten echter altijd voorzichtig omgaan met persoonlijke informatie,
aangezien wet- en regelgeving wereldwijd de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke
informatie kan beperken. U kunt ons Informatiebeleid raadplegen voor meer details over het gebruik van
persoonlijke informatie tijdens uw werkzaamheden.
In de Verenigde Staten moeten bepaalde categorieën persoonlijke informatie extra zorgvuldig worden
behandeld om de privacy en de identiteit van onze klanten en medewerkers te beschermen. Voorbeelden hiervan
zijn de naam van een persoon en onderstaande elementen: (1) Burgerservicenummer; (2) creditcardgegevens; en
(3) medische of gezondheidsinformatie, om er een paar te noemen. Wij handhaven de vertrouwelijkheid van deze
informatie voor al onze klanten, cliënten en medewerkers.

SLEUTELBEGRIP

PERSOONLIJKE INFORMATIE
'Persoonlijke informatie' is een brede
benaming voor informatie over
een bepaald individu. Voorbeelden
van persoonlijke informatie zijn
iemands naam, geboortedatum,
e-mailadres, telefoonnummer,
adres, burgerservicenummer,
betaalkaartnummers, financiële
informatie of zelfs unieke
identificatiecodes (bijvoorbeeld
klantnummers) die opgeslagen zijn
door middel van een cookie of een
serienummer van een processor.
Bepaalde demografische informatie,
waaronder geslacht, opleiding en
politieke overtuiging, wordt in combinatie
met persoonlijke gegevens ook als
persoonlijke informatie beschouwd.
Wetten die de definitie en behandeling
van persoonlijke informatie reguleren,
kunnen per rechtsgebied verschillen.
Voor vragen over de verwerking van
persoonlijke gegevens verwijzen we
naar het Informatiebeleid en het
Informatiebeveiligingsbeleid van
Realogy. Daarin vindt u meer uitleg over
persoonlijke informatie, voorbeelden en
de behandeling ervan.
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Vertrouwelijke informatie beschermen
Naast werknemers- en klantinformatie kunt u dankzij uw functie ook toegang hebben tot andere vertrouwelijke
informatie die toebehoort aan Realogy. Deze informatie moet worden beschermd en mag zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Realogy met niemand worden gedeeld, ook niet met uw familieleden. Vertrouwelijke informatie
van Realogy behoort toe aan het bedrijf en kan niet worden gebruikt voor uw eigen voordeel of het voordeel van
een partij anders dan Realogy, zowel tijdens als na uw dienstverband. Indien u niet langer werkzaam bent voor het
bedrijf, moet u alle materialen die vertrouwelijke informatie bevatten indienen bij Realogy. We verwijzen daarbij
naar het Informatiebeleid van Realogy, dat vertrouwelijke informatie nader definieert.
Deel of gebruik bovendien geen vertrouwelijke informatie van uw vorige werkgevers in het voordeel van Realogy.
Met geen van onze beleidsregels of praktijken, met inbegrip van de geheimhoudingsplicht die hierboven werd
besproken, willen of zullen we het recht van een werknemer beperken, verijdelen, verhinderen of belemmeren om,
zonder voorafgaande kennisgeving aan Realogy, informatie aan de overheid te verstrekken, deel te nemen aan
onderzoeken, te getuigen bij procedures met betrekking tot eerder of toekomstig gedrag van Realogy of deel te
nemen aan activiteiten die beschermd zijn conform de wetten inzake klokkenluiders.

ALS WERKNEMER...
VERBIND IK MIJ ERTOE OM:

VERBIND IK MIJ ER TOE OM NIET:

Deel vertrouwelijke informatie van Realogy uitsluitend
met mensen die een legitieme zakelijke reden hebben
om die informatie te kennen en hiertoe bevoegd zijn.

Vertrouwelijke informatie van Realogy te gebruiken
tijdens mijn tewerkstelling voor een ander bedrijf.

Geen vertrouwelijke informatie te bespreken in
openbare ruimtes waar andere deze kunnen horen.

Vertrouwelijke informatie van mijn voormalige
werkgevers te delen met Realogy.

Vertrouwelijke informatie op te slaan en te verwijderen
overeenkomstig het Informatiebeleid.

Vertrouwelijke informatie van een ander bedrijf
op te vragen bij medewerkers, cliënten, klanten of
leveranciers.

SLEUTELBEGRIPPEN
VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Informatie die niet openbaar toegankelijk is.
Vertrouwelijke informatie omvat materialen
die u regelmatig kunt tegenkomen bij uw
werk, zoals prijsstellingen van leveranciers,
verkoopcijfers, franchisenemer- of cliëntlijsten,
financiële informatie van cliënten, nog niet
verkrijgbare producten of diensten of nog niet
uitgebracht marketingmateriaal. Het omvat
ook gevoeligere informatie waarvoor meer
beschermende maatregelen getroffen moeten
worden, zoals niet-openbare financiële
informatie, bedrijfsgeheimen en belangrijke
projecten, zoals voorgenomen acquisities of
de verkoop van bedrijfsactiva of -onderdelen.

ONTHOUD
Krachtens de Defend Trade Secrets Act
(Amerikaanse wet voor bescherming van
handelsgeheimen) van 2016, kan een werknemer
volgens wetten inzake handelsgeheimen niet
strafrechtelijk of burgerlijk aansprakelijk worden
gesteld, voor het in vertrouwen prijsgeven van een
handelsgeheim aan een overheidsfunctionaris of
advocaat, met als enige doel om een overtreding
van de wet te melden of te onderzoeken.
Werknemers kunnen handelsgeheimen in een
klacht of ander document onthullen, dat bij een
rechtszaak (of andere procedure) gedeponeerd
wordt, indien het gedeponeerde verzegeld is.
Bovendien kan een werknemer, die beweert dat er
vergelding heeft plaatsgevonden voor het melden
van een vermoedelijke overtreding van de wet,
een handelsgeheim aan zijn of haar advocaat
bekendmaken en dat handelsgeheim gebruiken
tijdens de gerechtelijke procedures, indien
het document met daarin het handelsgeheim
verzegeld wordt ingediend en de werknemer
het handelsgeheim niet op andere wijze onthult,
behalve wanneer de rechtbank dit vereist.
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Zorgvuldige informatiebeveiliging
Onze vertrouwelijke bedrijfsformatie moet veilig worden bewaard, op papier of in elektronisch formaat. Als werknemer
bent u verantwoordelijk voor vertrouwelijke informatie en dient u maatregelen te treffen om te garanderen dat alle
vertrouwelijke informatie veilig wordt verwerkt. Dit geldt voor zowel gedrukte documenten als voor alle apparatuur
en software die wordt gebruikt voor zaken of om vertrouwelijke informatie van Realogy op te slaan, zoals computers,
tablets en smartphones (vaak aangeduid als IT-middelen van Realogy). Het is ieders verantwoordelijkheid om
wachtwoorden veilig te bewaren, deze niet te delen met anderen en onmiddellijk de afdelingen Ethiek & Naleving en
Informatiebeveiliging te informeren bij onbevoegde toegang of verloren geraakte gegevens. We verlenen niemand
toestemming om systemen, beveiligings- of controlemaatregelen van Realogy te vernietigen, te omzeilen, in gevaar te
brengen of te ondermijnen. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag u geen gegevens, systemen of bestanden wijzigen,
verwijderen of vernietigen.
We beschikken over een Informatiebeveiligingsbeleid waarin wordt beschreven hoe werknemers moeten omgaan
met informatie. Ons Beleid voor een veilige werkomgeving biedt aanvullende informatie over informatiebeheer op de
werkvloer.

Verstandig informatiebeheer
Ieder van ons is verantwoordelijk voor de informatie die we creëren, bezitten, verzamelen, gebruiken en beheren
namens Realogy. Deze verantwoordelijkheid vereist dat we verstandig en professioneel omgaan met de content
die we creëren. Daartoe dient u zelf het beheer te houden over alle informatie, zowel op papier als elektronisch,
overeenkomstig het Informatiebeleid van Realogy. U mag geen informatie vernietigen die mogelijk relevant is voor
eventuele lopende, dreigende of voorzienbare geschillen of onderzoeken (intern of extern) die verband houden met
een schending van de wet, de Ethische Code of het bedrijfsbeleid.

SLEUTELBEGRIP

IT-MIDDELEN VAN REALOGY
Verwijst naar, maar is niet beperkt tot,
netwerken en servers, desktop pc's,
laptops, personal digital assistants
(PDA's), tablets, mobiele telefoons,
smartphones, printers, telefoons,
faxmachines, voicemail en andere
elektronische apparaten die geschikt
zijn voor het opslaan of verzenden
van informatie, waaronder e-mail,
instant messaging en internettoegang,
voorzien door Realogy. Dit omvat
ook de geïnstalleerde software op
dergelijke apparaten en middelen.
De term verwijst tevens naar hostof servercomputers, stand-alone
computers, laptops en andere
communicatieapparaten, software,
databestanden en netwerken die niet
van Realogy zijn, maar door en voor
Realogy worden gebruikt.

V + A
Als ik op vakantie ben, heeft mijn collega vaak mijn wachtwoord nodig voor de
toegang tot bepaalde systemen. Kan ik mijn wachtwoord delen in deze situatie?

ONTHOUD

Nee, uw afdeling moet over procedures beschikken voor werknemers die niet aanwezig zijn,
zoals het tijdelijk toekennen van toegang tot bepaalde systemen tijdens uw afwezigheid.
Het delen van uw wachtwoord met een andere werknemer is, hoewel goedbedoeld, niet de
juiste handelswijze tijdens uw afwezigheid. Meld schendingen met betrekking tot het delen
van wachtwoorden aan de afdeling Ethiek & Naleving.

Informatie is een van de meest
waardevolle activa van Realogy. We
moeten vertrouwelijke informatie van
ons bedrijf op verantwoorde wijze
creëren, behandelen en gebruiken.
Het is onze plicht om vertrouwelijke
informatie te beschermen, zodat
deze niet in verkeerde handen
terecht kan komen.
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Eerlijke concurrentie & antitrust
De integriteit van Realogy biedt concurrentievoordeel. We concurreren doortastend en eerlijk en trekken cliënten,
onafhankelijke verkooppartners en klanten die onze ethische principes ondersteunen. Als werknemer van Realogy mag
u geen vertrouwelijke informatie over onze concurrenten opvragen of gebruiken en kunt u geen formele of informele
overeenkomsten of besprekingen met concurrenten aangaan die kunnen worden geïnterpreteerd als heimelijke
verstandhoudingen of ander concurrentiebeperkend gedrag. Indien u zich afvraagt of een bepaalde handelswijze
globale concurrentiewetten en -regels kan schenden, kunt u het Antitrustbeleid raadplegen en voorafgaand advies
inwinnen bij uw juridische afdeling.

Billijkheid
We verbeteren onze marktpositie door integer, oprecht en eerlijk te handelen en door getrouwe en nauwkeurige
marketing- en verkoopprocessen te hanteren. Het is nooit de juiste beslissing om op oneerlijke wijze gebruik te maken
van onze cliënten, leveranciers of concurrenten door manipulatie, misbruik van vertrouwelijke informatie, nietwaarheidsgetrouwe voorstelling van bepaalde feiten of enige andere oneerlijke of misleidende praktijken. U dient te
allen tijde onze ethische principes voor ogen houden en hiernaar te handelen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden
voor Realogy.

Onwettige transacties vermijden
Wij doen uitsluitend zaken met achtenswaardige klanten die legitieme zakelijke activiteiten uitoefenen. Globale
handelswetten bieden richtlijnen voor het herkennen van illegale of verboden zakelijke transacties. We aanvaarden
geen betalingen die mogelijk illegaal zijn of pogingen inhouden om geld wit te wassen dat afkomstig is van
criminele activiteiten. Realogy doet geen zaken met individuen, organisaties, bedrijven of landen die deze Globale
handelswetten niet respecteren. Voor meer informatie over het vermijden van illegale transacties, waaronder de
procedures van uw bedrijfsonderdeel, raadpleegt u het Globaal handelsbeleid van Realogy. Mocht u twijfelen over een
bepaalde transactie of zakelijke relatie, neem dan contact op met de afdeling Ethiek & Naleving.
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Onwettige betalingen en corruptie vermijden
Onze zakelijke activiteiten zijn gebaseerd op eerlijkheid en transparantie, we laten ons niet in met enige
vorm van corruptie waar ook ter wereld. Het Anticorruptiebeleid van Realogy verbiedt het aanbieden
of aanvaarden van steekpenningen, waar ook ter wereld, en omvat een verbod op smeergeld. We
voldoen volledig aan de 'Foreign Corrupt Practices Act', de Britse 'Bribery Act' en alle andere toepasselijke
anticorruptiewetten wereldwijd. Hebt u vragen over deze kwestie of wilt u een schending melden van ons
Anticorruptiebeleid of de wet, neem dan contact op met de afdeling Ethiek & Naleving.

SLEUTELBEGRIPPEN

CORRUPTIE

V + A

Verzoek om of aanbod of acceptatie
van ongeoorloofde betalingen,
bonussen, geschenken of gunsten voor
zakelijke doeleinden.

SMEERGELD
Tijdens recente onderhandelingen grapte de klant dat het proces soepeler zou verlopen als ik haar
dochter een baan binnen ons bedrijf zou aanbieden. Ze vroeg niet om geld, dus dit is niet echt
corruptie, toch?
FOUT. Een verzoek om of aanbod van smeergeld lijkt meestal erg onschuldig. Smeergeld bestaat meestal niet
uit een envelop vol geld, noch wordt het smeergeld rechtstreeks aan de cliënt overhandigd. Het aanbieden
van smeergeld aan een familielid, partner of entiteit die een relatie onderhoudt met de cliënt zou nog steeds
in strijd met de globale anticorruptiewetgeving.
Smeergeld kan bestaan uit alles van waarde en alle soorten voordeel, financieel of anders. Smeergeld kan
voorkomen in vele vormen, zoals onroerend goed, geschenken, voorraden, overdadig vermaak, maaltijden of
evenementen, aangeboden functies, vakanties, beurzen en liefdadige of politieke bijdragen.

Kleine betalingen aan buitenlandse
ambtenaren om overheidsdiensten
te bespoedigen. Het betalen van
smeergeld wordt in zeer beperkte
mate toegestaan door de 'Foreign
Corrupt Practices Act', maar is in
strijd met de Britse 'Bribery Act' en de
meeste andere toepasselijke globale
anticorruptiewetten. Smeergeld
is uitdrukkelijk verboden in het
bedrijfsbeleid van Realogy.

Smeergeld kan bestaan uit kortingen, aangeboden kansen of waardevolle tastbare items.
Het woord 'smeergeld' of 'corruptie' wordt zelden gebruikt in dergelijke situaties. Wees u dus bewust van
situaties waarin iemand om een dienst of gunst vraagt in ruil voor voordeel.
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NALEVINGSKWESTIES - EEN OVERZICHT
Wat is het probleem?

Wat betekent dit?

Hebt u een voorbeeld?

Wat moet ik doen?

Eerlijke concurrentie & antitrust

Het vermijden van gedrag
dat consumenten nadelig zou
kunnen beïnvloeden doordat het
concurrentie beperkt, wat kan leiden
tot hogere prijzen en beperkte
keuzemogelijkheden voor de
consument.

Tijdens een vergadering suggereert
een kennis die voor een concurrent
werkt om elk een ander grondgebied
te kiezen, zodat jullie niet
rechtstreeks met elkaar concurreren.

Onderbreek het gesprek onmiddellijk, en
maak duidelijk dat u zich daar niet mee
inlaat. Rapporteer het voorval bij uw juridische
afdeling of de afdeling Ethiek & Naleving.

Billijkheid

Het hanteren van verkoop- en
marketingpraktijken die getrouw,
accuraat en ethisch zijn.

Op een sociaal evenement ontmoet
u iemand die een klant is van
uw directe concurrent. Ze begint
te klagen over uw concurrent
en biedt aan om vertrouwelijke
prijsinformatie van hun lopende
contract aan u door te spelen.

U kunt haar klachten over haar huidige
zakelijke partner bespreken, maar mag geen
vertrouwelijk materiaal aannemen of die
informatie gebruiken om oneerlijke verkoopof marketingvoordelen te behalen die uw
concurrent kunnen schaden. Rapporteer
het voorval bij uw juridische afdeling of de
afdeling Ethiek & Naleving.

Het witwassen van geld

Het bestaan, de aard of de bron van
illegaal verkregen fondsen proberen
te verbergen om het geld legitiem te
laten lijken.

Een cliënt wil een transactie contant
betalen.

Dit kan een poging zijn tot het illegaal
witwassen van geld. Zorg voor toestemming
van de afdeling Ethiek & Naleving alvorens de
transactie uit te voeren.

Verboden transacties

Het vermijden van transacties met
individuen, organisaties, bedrijven
of landen die door internationale
handelswetten worden verboden.

Mijn bedrijfsonderdeel wil voor de
eerste keer zaken gaan doen in een
ander land.

U moet het Globaal handelsbeleid raadplegen
om te controleren of we zaken kunnen
doen in dit land. Neem contact op met de
afdeling Ethiek & Naleving indien u vragen of
bedenkingen hebt.

Omkoping en corruptie

Het geven of ontvangen van iets
waardevols met de bedoeling om
zakelijke beslissingen of officiële
acties te beïnvloeden.

Tijdens de onderhandelingen over
een contract laat de potentiële
klant doorschemeren dat de
overeenkomst ondertekend zal
worden als u hem uitnodigt voor een
volledig verzorgd golfuitstapje.

Ga hier niet op in. Rapporteer het voorval bij
de afdeling Ethiek & Naleving.

ONTHOUD
Handelsgerelateerde wetten kunnen uiterst complex zijn en de juiste handelswijze is mogelijk niet duidelijk. Alvorens
maatregelen te treffen, moet u uzelf afvragen of deze handelswijze in lijn is met onze ethische en integriteitsnormen. Denk
eraan dat de afdeling Ethiek & Naleving en de Ethische Hulplijn altijd beschikbaar zijn om u indien nodig te begeleiden.
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BELANGENVERSTRENGELING,
GESCHENKEN EN VERMAAK
Belangenverstrengeling rapporteren
Als werknemers van Realogy moeten we zakelijk onverdeeld loyaal zijn aan
het bedrijf en zakelijke beslissingen nemen in het belang van Realogy, op basis
van een gezond zakelijk oordeel. Voor deze doelstellingen is het fundamenteel
om belangenverstrengeling bij de uitvoering van ons werk te vermijden.
Belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer een werknemer persoonlijke,
familiale of professionele belangen heeft die mogelijk zijn of haar plichten
tegenover Realogy in de weg staan of die een objectieve en effectieve uitvoering
van het werk bemoeilijken. De verstrengelde belangen kunnen variëren van het
geven of ontvangen van geschenken en het aannemen van parttime banen
of externe bestuursfuncties tot het onderhouden van persoonlijke relaties met
leveranciers, cliënten, andere werknemers en onafhankelijke contractanten.
Voor de integriteit en geloofwaardigheid van ons bedrijf moeten we proberen
om feitelijke, potentiële en vermeende belangenverstrengeling te voorkomen
bij de uitvoering van ons werk. Zelfs schijnbare belangenverstrengeling kan uw
reputatie of de reputatie van het bedrijf schaden.
Hoewel we belangenverstrengeling niet altijd kunnen vermijden, kunnen we
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de situatie transparant is en de
impact ervan op ons bedrijf en onze werkomgeving minimaliseren. Denk eraan
dat we als individuen vaak niet goed kunnen beoordelen of een overeenkomst
of zakelijke relatie belangenconflicten kan veroorzaken. Indien u een feitelijk of
potentieel belangenconflict opmerkt, bent u verplicht om dit te rapporteren aan
uw leidinggevende of de Ethische Hulplijn.

Welke soorten belangenverstrengeling
moet ik rapporteren?

We kunnen niet elke soort belangenverstrengeling behandelen die u
kunt tegenkomen tijdens uw werk. Hier volgt een uitgangspunt voor het
vaststellen van een belangenconflict: Elke relatie of overeenkomst die
uw belangen (of de belangen van een familielid of vriend) boven die van
het bedrijf stelt, vormt een mogelijk geval van belangenverstrengeling.
Elk geval van belangenverstrengeling moeten worden gemeld, zodat
de situatie kan worden vermeden of met volledig medeweten van uw
leidinggevende en de afdeling Ethiek & Naleving kan worden opgevolgd
dankzij rapportering aan de Ethische Hulplijn. De meest voorkomende
soorten belangenconflicten kunnen worden onderverdeeld in vier
categorieën:

•
•
•
•

Persoonlijke relaties (relaties met een andere werknemer, cliënt of
leverancier)
Persoonlijke investeringen en zakelijke kansen (met betrokkenheid van
werknemers, Realogy-kansen of Realogy-concurrenten)
Functies buiten het werk (bv. een tweede baan of bestuursfunctie)
Geschenken en vermaak (het geven of ontvangen van geschenken of
andere voordelen die verband houden met uw werk)
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Persoonlijke relaties

Persoonlijke investeringen en zakelijke kansen

Bij het nemen van beslissingen over arbeidszaken of transacties met leveranciers
of cliënten, moeten we altijd de beste resultaten voor het bedrijf behalen door
situaties te vermijden die ons oordeel negatief kunnen beïnvloeden. Persoonlijke
relaties - zowel familiaal als vriendschappelijk of romantisch van aard - kunnen
zakelijke beslissingen ingewikkeld maken. Zelfs als u van mening bent dat u een
objectieve zakelijke beslissing neemt, kunnen persoonlijke relaties uw beslissingen
toch beïnvloeden of lijken te beïnvloeden, en zo een belangenconflict creëren.
Om die reden verbiedt ons bedrijfsbeleid, met een zeer beperkt aantal
uitzonderingen, om familieleden en levenspartners aan te nemen bij hetzelfde
bedrijfsonderdeel van Realogy. Ook staan we onze medewerkers niet toe om
verkopers te selecteren, aan te bevelen of te behouden of voorwaarden op
te stellen voor transacties met cliënten met wie zij een persoonlijke relatie
onderhouden, tenzij de relatie is besproken en mogelijke belangenverstrengeling
ook effectief kan worden geminimaliseerd.

Door uw functie bij Realogy kunnen medewerkers, cliënten, leveranciers,
onafhankelijke contractanten of andere derden u ideeën en kansen voorstellen
die verband houden met bestaande of potentiële zakelijke kansen voor Realogy.
U bent verplicht om de belangen van het bedrijf te behartigen wanneer er zich
kansen voordoen. U mag deze kansen niet benutten of doorspelen aan anderen,
door investeringen of anderszins, zonder de voorafgaande toestemming van de
afdeling Ethiek & Naleving.

Wanneer moet u een persoonlijke relatie rapporteren?

Wanneer moet u een persoonlijke investering rapporteren?

Elke mogelijkheid tot belangenverstrengeling binnen een persoonlijke
relatie moet worden besproken met uw leidinggevende en de afdeling
Ethiek & Naleving door rapportering aan de Ethische Hulplijn indien uw
familielid, vriend, levenspartner of lid van uw huishouden:

Uw leidinggevende en de afdeling Ethiek & Naleving moeten door rapportering
aan de Ethische Hulplijn over persoonlijke investeringen worden geïnformeerd
indien het gaat om:

•
•
•
•

Bij Realogy werkt of momenteel bij Realogy solliciteert
Eigenaar is van of werkzaam is voor een bestaande verkoper, een
verkoper in overweging, een concurrent van Realogy of een derde
die een relatie met Realogy heeft (zoals cliënten, franchisenemers
of liefdadigheidsorganisaties)
Aangesloten is bij NRT als een onafhankelijk verkoopmedewerker of
kantoorruimte verhuurt aan NRT
In een positie verkeert waarbij hij of zij belang heeft bij een zakelijke
relatie met Realogy

Conflicten op basis van persoonlijke relaties moeten worden gemeld op
het moment dat ze ontstaan en jaarlijks worden geëvalueerd zolang het
potentiële conflict bestaat.

Bovendien gelden er, om andere belangenconflicten te vermijden, beperkingen
voor bepaalde financiële overeenkomsten met medewerkers en concurrenten.
Werknemers binnen hetzelfde bedrijfsonderdeel mogen buiten het werk geen
gezamenlijke financiële investeringen doen of andere financiële overeenkomsten
aangaan, met inbegrip van leningen. Ook materiële investeringen bij
concurrenten van Realogy of investeringen waarvoor een fulltime werknemer veel
tijd moet vrijmaken zijn niet toegestaan, tenzij met voorafgaande toestemming
van de afdeling Ethiek & Naleving.

•
•
•
•

Uw werk bij Realogy of een vertrouwelijk idee dat Realogy eerder overwoog
of doorvoerde
Een investering in of een aanzienlijke lening aan een andere Realogywerknemer
Een materiële investering in een Realogy-concurrent of vastgoedmakelaar
Een investering in een zakelijke onderneming die uw actieve participatie of
een aanzienlijke tijdsperiode vereist die mogelijk uw vermogen om uw taken
uit te voeren in de weg kan staan

Deze persoonlijke investeringen moeten voorafgaand aan het aangaan van
de financiële verbintenis bekendgemaakt worden. Conflicten op basis van
persoonlijke investeringen moeten jaarlijks worden geëvalueerd.
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Functies buiten het werk
Uw werk voor Realogy dient altijd voorrang te krijgen tijdens uw aanstelling bij het bedrijf. Externe activiteiten - zoals
een baan bij een ander bedrijf, bestuursfuncties of een functie bij een overheidsinstantie - moeten aandachtig worden
bekeken om te garanderen dat ze uw baan bij Realogy niet in de weg staan door de tijd die u eraan besteedt of door een
verdeelde professionele loyaliteit. Nevenactiviteiten of verrichtingen voor externe organisaties, in het bijzonder die welke
van invloed kunnen zijn op uw functie bij Realogy, moeten aan uw leidinggevende en de Ethische Hulplijn worden gemeld
ter goedkeuring en om na te gaan of ze voldoen aan de vermelde criteria.

Gepaste geschenken en vermaak
Binnen redelijke grenzen en onder de juiste omstandigheden vormen geschenken en vermaak een normaal onderdeel
van de zakelijke activiteiten. Een etentje met een klant of leverancier of een relatiegeschenk als teken van waardering is
doorgaans een aanvaardbare zakelijke uitwisseling en kan een effectieve manier zijn om een goede zakelijke relatie op te
bouwen. We moeten echter voorzichtig te werk gaan. Geschenken en vermaak kunnen sterk kunnen in waarde verschillen
in waarde en hun doel kan vatbaar zijn voor interpretatie. De waarde van en omstandigheden rond een geschenk of
evenement bepalen of het binnen ons beleid past. In de eerste plaats mogen werknemers van Realogy nooit vragen om
een geschenk, vermaak of zelfs een speciale behandeling (zoals upgrades of kortingen) van welke leverancier, potentiële
leverancier of klant van Realogy dan ook. Bovendien moeten we ervoor waken dat we onze zakelijke functies/titels of de
koopkracht van het bedrijf misbruiken (of lijken te misbruiken) voor ons persoonlijke voordeel.
Het is belangrijk dat we onze zakelijke relaties met de hoogste mate van integriteit benaderen en onze zakelijke
beslissingen niet laten beïnvloeden, door ons bedrijfsbeleid voor het geven en ontvangen van geschenken strikt na te
leven.
Over het algemeen staat ons bedrijf het geven en ontvangen van geschenken en vermaak van waarde toe, zolang zij (a)
niet kunnen worden gezien als omkoping of een poging om zakelijke beslissingen te beïnvloeden, (b) niet bedoeld zijn om
verplichtingen te creëren voor de betrokken partijen en dit ook niet doen, en (c) er geen sprake is van het onderstaande:

•
•
•
•
•

Geschenken met een waarde van meer dan $200
Contant geld of een equivalent hiervan
Geschenken aan of van ambtenaren of hun familieleden of vertegenwoordigers
Geschenken aan of van zakelijke partners met wie wij in onderhandeling zijn of onlangs waren
Een schending van de wet of industrienormen

Wanneer moet u een externe
functie rapporteren?
Elke betaalde of onbetaalde
externe functie die u naast uw
werkzaamheden voor Realogy
verricht, moet worden besproken
met uw leidinggevende en de
afdeling Ethiek & Naleving door
rapportering aan de Ethische Hulplijn
voor goedkeuring, indien er sprake is
van:

•
•
•
•

Een functie bij een ander bedrijf
Een overheidsfunctie
Een bestuurlijke functie bij een
organisatie met winstoogmerk
Een functie in de vastgoedsector

U bent niet verplicht om
vrijwilligerswerk voor liefdadige of
politieke organisaties te rapporteren
zolang deze functie niet in een
van bovenstaande categorieën
valt. Externe functies die moeten
worden gerapporteerd aan de
Ethische Hulplijn dienen te worden
gemeld voordat de functie wordt
aanvaard en moeten jaarlijks
worden geëvalueerd. We kunnen uw
verzoek weigeren indien de functie
uw werkzaamheden voor Realogy
zou kunnen beïnvloeden of als er
sprake is van belangenverstrengeling
binnen de vastgoedsector.

Indien u een geschenk aangeboden is of u zelf van plan bent om een geschenk of vermaak aan te bieden dat niet aan
alle in dit onderdeel beschreven criteria voldoet, moet u dit melden aan de Ethische Hulplijn en goedkeuring verkrijgen
alvorens verder te gaan. Alle geschenken die buiten de Verenigde Staten worden gegeven of ontvangen, moeten vooraf
worden goedgekeurd door de Ethische Hulplijn.
Voor zakelijke contacten met ambtenaren of overheidsfunctionarissen gelden speciale voorschriften inzake geschenken en
vermaak. Dit deel van de wet kan complex zijn. Neem contact op met de afdeling Ethiek & Naleving voor ondersteuning in
dergelijke situaties. Voor meer informatie over geschenken en vermaak raadpleegt u het Cadeaubeleid van Realogy.
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realogyethics

05.

De belangen
van Realogy
beschermen, met
inbegrip van zowel
materiële als
immateriële activa.

REALOGY - BELANGEN, EIGENDOM
EN MIDDELEN

Bedrijfsmiddelen respecteren
Ons bedrijf verschaft ons vele middelen, met inbegrip van voorraden en IT-middelen, om ons te helpen bij de uitvoering
van ons werk en het bereiken van onze zakelijke doelstellingen. Deze middelen worden verschaft ter bevordering van
de zakelijke belangen van Realogy. We beheren deze middelen samen en moeten ze verantwoord gebruiken, op een
professionele, ethische en legale manier. U mag de middelen van Realogy om geen enkele reden verspillen, misbruiken of
vernietigen of gebruiken voor doeleinden die niet het belang van onze onderneming dienen. Het gebruik van de activa
van Realogy dient altijd te worden gekenmerkt door de juiste zorg, discretie en terughoudendheid. Dit geldt ook voor
incidenteel persoonlijk gebruik. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van alle werknemers om de middelen van Realogy
te beschermen tegen fraude, diefstal en verduistering. Het Fraudebestrijdingsbeleid en Informatiebeveiligingsbeleid van
Realogy geven een volledige leidraad.

Het gebruik van IT-middelen en activa
Realogy kan IT-middelen verschaffen om u te helpen bij het uitvoeren van uw werk. Hoewel incidenteel persoonlijk
gebruik in beperkte mate is toegestaan, mag u of een derde partij geen software, netwerken, elektronische systemen
of apparatuur van Realogy gebruiken voor doeleinden die niet in het belang zijn van Realogy. De directie van Realogy
behoudt zich, voor zover wettelijk toegestaan, het recht voor om haar IT-middelen te monitoren en te onderzoeken, en
tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de plaatselijke wetgeving, valt het gebruik van deze middelen en de gegevens die
erop zijn opgeslagen buiten uw persoonlijke privacy. Om onze bedrijfssystemen te beschermen, mogen werknemers geen
softwareprogramma's, apparaten of applicaties installeren op de IT-middelen van Realogy zonder toestemming van de ITafdeling. Het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van IT-middelen van Realogy biedt gedetailleerde richtlijnen voor correct
en verboden gebruik van deze IT-middelen.

Het gebruik van sociale media
U dient bekend te zijn met het Beleid voor sociale media van Realogy en dit ook te volgen. Hoewel u wettelijk gezien het
recht heeft om sociale media te gebruiken, mag u nooit spreken namens Realogy of Realogy officieel vertegenwoordigen,
tenzij u hiervoor toestemming hebt verkregen van de afdeling Communicaties van Realogy. Wees er u ook van bewust dat
in bepaalde jurisdicties zelfs onschuldig lijkende handelingen, zoals het aanprijzen van Realogy-producten of -diensten
zonder uw relatie met het bedrijf bekend te maken, de plaatselijke advertentievoorschriften kunnen overtreden. U mag
de IT-middelen van Realogy niet gebruiken voor sociale media op een manier die in strijd is met ons Gelijkekansenbeleid,
Anti-intimidatiebeleid, Beleid voor een geweldloze werkvloer of de wet. Tot slot mag u nooit vertrouwelijke informatie van
Realogy of van haar dochterondernemingen openbaren door het gebruik van sociale media of anderszins.

V + A
In mijn vrije tijd heb ik een klein
bedrijf dat websites bouwt
voor andere kleine bedrijven en
liefdadigheidsinstellingen. Mag ik
tijdens mijn lunchpauze gebruik
maken van de laptop, telefoon of
e-mail van Realogy om problemen
op te lossen of om afspraken te
plannen voor werk dat ik 's avonds of
tijdens het weekend uitvoer?
Nee. Bedrijfsactiva, zoals laptops,
telefoons, faxmachines of e-mail, mogen
nooit worden gebruikt voor persoonlijk
voordeel of winst, ongeacht het tijdstip
waarop de werknemer de activa wenst
te gebruiken. Netwerktoegang valt ook
onder bedrijfsactiva en is bedoeld voor
legitieme zakelijke doeleinden en niet
voor persoonlijk voordeel of winst. U
moet dergelijk gebruik ook rapporteren
aan de Ethische Hulplijn als zijnde
potentiële belangenverstrengeling.
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Intellectueel eigendom - Bezit en bescherming
Het succes van Realogy is gedeeltelijk gebaseerd op onze ontwikkeling en bescherming van wereldbekende
namen in de onroerendgoedbranche, alsook van andere intellectuele eigendommen. Als werknemer van
Realogy, dient u de intellectuele eigendommen van Realogy, alsook de intellectuele eigendommen van onze
cliënten, verkopers, onafhankelijke contractanten en andere derden te beschermen. Intellectueel eigendom
kan onder meer onze merklogo’s, handelsmerken, schriftelijke materialen, patenten en overige immateriële
activa inhouden. U mag Realogy of haar merklogo’s, briefhoofd of andere handelsmerken van het bedrijf,
alsook materialen waarop het auteursrecht rust of overige intellectuele eigendommen niet voor uw persoonlijk
gebruik gebruiken. Voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt Realogy ten tijde
van de ontwikkeling als de eigenaar beschouwd of zal de eigenaar worden door middel van overdracht,
van alle intellectuele-eigendomsrechten die gelden voor de activa die u ontwikkelt of aanschaft wanneer u
werkzaamheden of services voor Realogy uitvoert.
Bij Realogy respecteren we ook het intellectueel eigendom van anderen, waaronder onze cliënten, leveranciers,
onafhankelijke contractanten en andere derde partijen. U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal
reproduceren, vernietigen of wijzigen, met inbegrip van foto's, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
eigenaar van de auteursrechten, of handelsmerken of logo's gebruiken of kopiëren zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de rechtmatige eigenaar van het merk. Verder dient u software, met inbegrip van opensource software, altijd te gebruiken overeenkomstig de licentievoorwaarden.

SLEUTELBEGRIP

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Immateriële activa gemaakt
voor, of verleend aan ons bedrijf
door werknemers, leveranciers,
onafhankelijke contractanten
of andere derden. Voorbeelden
zijn octrooien, handelsmerken,
auteursrechten, handelsgeheimen,
software, bedrijfsmethodes, ontwerpen,
technische gegevens, bedrijfskennis,
handleidingen en andere uitvindingen.

V + A
Ik beschik over een LinkedIn®-profiel dat mijn tewerkstelling bij Realogy
vermeldt. Mag ik werkgerelateerde berichten posten?
Het is toegestaan om berichten op social media te posten, indien u zich niet opstelt
als vertegenwoordiger van Realogy of een van haar dochterondernemingen of onze
producten en diensten aanhaalt zonder uw functie bij Realogy kenbaar te maken.
Bovendien mogen uw berichten de wet niet overtreden of vertrouwelijke Realogyinformatie bekend maken. U mag uw zakelijke e-mailadres niet gebruiken voor
persoonlijke social media accounts of andere persoonlijke accounts of profielen.

Voorbeelden van intellectueel eigendom waarmee u te maken kunt krijgen
tijdens uw werkzaamheden voor Realogy
De beste voorbeelden zijn onze merknamen en logo's, waaronder Better Homes and
Gardens Real Estate, CENTURY 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial,
ERA, Sotheby’s International Realty, ZipRealty, NRT, Corcoran Group, Cartus en Title
Resource Group. Andere voorbeelden omvatten broncode software en foto's.

ONTHOUD
Samen werken we hard om Realogy
tot marktleider te maken in de
vastgoedsector. De kracht van ons
bedrijf berust op ons vermogen
om onze activa, zowel fysiek als
intellectueel, te optimaliseren en te
beschermen.
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INVESTERINGEN EN
EXTERNE ACTIVITEITEN

Omgaan met interne informatie
Ons werk geeft ons soms toegang tot niet-openbare informatie over Realogy of andere bedrijven. U kunt geen
aandelen van Realogy of een ander bedrijf verhandelen op basis van relevante niet-openbare informatie.
Dergelijke activiteiten gaan niet alleen in tegen het bedrijfsbeleid, maar zijn ook illegaal. Bij twijfel kunt u het
Beleid tegen handel met voorkennis van Realogy raadplegen of contact opnemen met uw juridische afdeling.
Daarnaast mogen we geen niet-openbare informatie delen met anderen, met inbegrip van familieleden, of
anderen adviseren aandelen te verhandelen op basis van deze informatie. Geef nooit relevante niet-openbare
informatie vrij aan buitenstaanders en spreek nooit over zakelijke aangelegenheden met de media, professionele
beleggers, beursanalisten of aandeelhouders, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door het Communicatiebeleid
voor investeerders van Realogy.

Omgaan met public relations en investeerders
Indien u een verzoek van de media ontvangt, zoals vragen van journalisten over het bedrijf of aanvragen voor
een gesprek met een bedrijfsvertegenwoordiger of foto's, verwijst u hen door naar onze communicatieafdeling.
We moeten opletten om geen vertrouwelijke informatie te delen tijdens publieke of informele gesprekken met de
media of andere derden.
Het is niet toegestaan om met beleggingsdeskundigen, marktanalisten en aandeelhouders te spreken over
Realogy, haar bedrijfsprestaties of andere gerelateerde zaken, waaronder de vastgoedmarkt of andere bedrijven
in de sector, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk bevoegd bent. Aanvragen van beleggingsdeskundigen, marktanalisten
of aandeelhouders van Realogy moet u doorverwijzen naar de afdeling Relatiebeheer voor investeerders als u zelf
niet bevoegd bent om hen te woord te staan.

SLEUTELBEGRIP

RELEVANTE NIET-OPENBARE
INFORMATIE
Informatie die de gemiddelde
investeerder belangrijk zou vinden
bij het maken van een aan- of
verkoopbeslissing, maar die nog
niet openbaar bekendgemaakt
is. Voorbeelden hiervan zijn
onaangekondigde financiële resultaten,
informatie over fusies of overnames,
wijzigingen in het senior management,
nieuwe producten en ontwikkelingen in
lopende geschillen.
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Deelname aan politieke activiteiten
Realogy moedigt u aan om deel te nemen aan het politieke proces binnen uw gemeenschap.
U moet daarbij echter wel uw persoonlijke politieke activiteiten scheiden van die van Realogy.
Deelname aan of ondersteuning van persoonlijke politieke activiteiten is niet mogelijk
tijdens werkuren, met bedrijfsmiddelen of als vertegenwoordiger van Realogy. U mag geen
politieke bijdragen leveren of lobbyactiviteiten uitvoeren namens Realogy, tenzij u daarvoor
uitdrukkelijk toestemming hebt verkregen van de juridische afdeling.

Reageren op verzoeken van wettelijke of regelgevende
instanties
We moeten onmiddellijk contact opnemen met onze juridische afdeling indien we als
vertegenwoordigers van Realogy claims, eisen, aanvragen, sommaties, dagvaardingen of
andere soortgelijke communicatie ontvangen. We moeten ook waarheidsgetrouw en ten volle
samenwerken om het antwoord van Realogy op wettelijke en regelgevende verzoeken te
ondersteunen wanneer we daartoe de opdracht krijgen.

V + A
Op een printer vond ik een persbericht dat bekendmaakt
dat we een ander beursgenoteerd bedrijf zouden gaan
overnemen. Kan ik aandelen van het andere bedrijf
kopen voordat het nieuws wordt aangekondigd?
Nee. Die informatie zal worden beschouwd als relevante nietopenbare informatie. Aandelen verhandelen van Realogy of
van het andere bedrijf, of beide, op basis van die informatie
zou in strijd zijn met het bedrijfsbeleid en is mogelijk illegaal.
Overhandig het document aan de juridische afdeling of de
afdeling Ethiek & Naleving.

ALS WERKNEMER...

ONTHOUD
Er bestaan strikte regels en wetten die bepalen hoe we omgaan met
en communiceren over financiële en andere relevante niet-openbare
informatie. Onze afdeling Bedrijfscommunicatie en de juridische
afdeling zijn opgezet om dergelijke verantwoordelijkheden af te
handelen en de afdeling Ethiek & Naleving is altijd beschikbaar om u te
begeleiden indien u niet zeker bent over de juiste handelswijze.

VERBIND IK MIJ
ERTOE OM:

VERBIND IK MIJ
ER TOE OM NIET:

Niet-openbare informatie
die ik tegenkom in mijn werk
vertrouwelijk te houden.

Aandelen van Realogy
of een ander bedrijf te
verhandelen op basis van
mijn kennis van relevante
niet-openbare informatie.

Mediaverzoeken om
informatie over het bedrijf
door te verwijzen naar de
afdeling Communicatie.

Te spreken namens het
bedrijf, tenzij u daartoe
bevoegd bent.

Uitsluitend persoonlijke tijd
en middelen te gebruiken
om de gemeenschap en
politieke activiteiten te
ondersteunen.

Te beweren het bedrijf
te vertegenwoordigen
of gebruik te maken van
bedrijfsactiva of -tijd in
het voordeel van mijn
persoonlijke politieke
belangen.
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MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN

De verplichting om mogelijke overtredingen te rapporteren
Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om de reputatie en de integriteit van Realogy te beschermen
en vermoedelijke schendingen van de Ethische Code te rapporteren. Realogy heeft de verplichting om deze
rapporten grondig te onderzoeken en op te lossen. Realogy tolereert geen vergeldingsmaatregelen tegen
iemand die in goed vertrouwen een vermoedelijke schending rapporteert. Indien u op de hoogte bent van
een rapport dat ingediend is door een andere werknemer, vragen we u om de vertrouwelijkheid van het
desbetreffende onderzoek te respecteren.
Hoewel we om geheimhouding van onze onderzoeken vragen, zal niets in onze Code of in andere beleidsregels
of overeenkomsten van Realogy u verbieden om vermoedelijke overtredingen van landelijke, provinciale of lokale
wetten of voorschriften aan overheidsinstanties of -entiteiten te melden, waaronder aan het ministerie van
Justitie, de Securities and Exchange Commission, het Amerikaans Congres en de Office of Inspector General,
of om andere zaken te onthullen die beschermd worden conform de bepalingen in de landelijke, provinciale of
lokale wetten of voorschriften inzake klokkenluiders. U heeft geen voorafgaande autorisatie of goedkeuring van
Realogy nodig om deze meldingen en onthullingen in te dienen en u hoeft Realogy niet te berichten dat u deze
meldingen en onthullingen hebt gedaan.

SLEUTELBEGRIP

FRAUDE
Een opzettelijk foute voorstelling
van bedrijfsinformatie of -gegevens.
Voorbeelden hiervan zijn valse
aangiftes van onkosten of opbrengsten,
verduistering van activa, onjuiste
tijdsregistraties, verduistering van
bedrijfsfondsen, een vervalste of
opzettelijk foutieve boekhouding en het
vervalsen van persoonlijke referenties.

Accurate boekhouding en dossiers en financiële onthullingen
Een eerlijke en accurate registratie en rapportering van financiële informatie aan onze aandeelhouders is
van cruciaal belang voor ons bedrijf. We hebben de plicht om de correctheid van de financiële informatie
van Realogy te waarborgen. Onze jaarrekeningen zijn conform de algemeen aanvaarde boekhoudkundige
principes en moeten onze financiële transacties en verrichtingen correct weergeven. U mag geen rapporten
of documenten vervalsen of heimelijke of niet-geregistreerde fondsen of activa gebruiken voor welk doel
dan ook. U hebt de verantwoordelijkheid om het interne controlesysteem van Realogy te respecteren en om
dergelijke processen of controles niet te omzeilen. Indien u fraude vermoedt in de financiële rapportering,
bekendmakingen of interne controles van het bedrijf, moet u dit rapporteren aan de Ethische Hulplijn, in
overeenstemming met het Fraudebestrijdingsbeleid van Realogy.

32 Realogy Ethische Code I Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons bedrijfsklimaat beschermen
Het is ons doel Realogy te laten groeien en evolueren, met een focus op duurzaam ondernemen. Wij streven
ernaar om te voldoen aan alle veiligheids-, gezondheids en milieuvereisten die van toepassing zijn op onze
activiteiten. Ook zetten we ons voortdurend in om de milieueffecten van onze activiteiten zoveel mogelijk
te beperken door specifieke maatregelen te nemen om te recyclen, zo min mogelijk energie en natuurlijke
energiebronnen te gebruiken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Onze gemeenschappen ondersteunen
Het succes van Realogy is gebaseerd op sterke gemeenschappen. Elk jaar werft de Charitatieve Stichting van
Realogy fondsen om deze te doneren aan honderden goede doelen. Daarnaast dragen onze medewerkers,
franchisenemers en zelfstandige verkoopmedewerkers bij aan hun gemeenschappen door filantropische
praktijken en vrijwilligerswerk voor charitatieve, sociale of politieke organisaties. We zijn bijzonder trots op al het
betekenisvolle werk dat Realogy, de bedrijfsonderdelen en hun merken volbrengen.

ONTHOUD
Als marktleider handelen we ethisch
en verantwoord, zowel tijdens onze
werkzaamheden voor Realogy als in
onze interacties met onze omgeving
en gemeenschappen.

Als u deelneemt aan deze belangrijke inspanningen, moet u er rekening mee houden dat u dankzij uw
functie binnen Realogy mogelijk invloed kunt uitoefenen op andere werknemers (met name degenen die
aan u rapporteren), collega's en verkopers die u namens Realogy erbij betrekt. Om diversiteit in elke vorm
te respecteren en stimuleren en mogelijke belangenverstrengeling te vermijden, moet u erop letten om uw
overtuigingen niet op te dringen aan anderen en op het werk niet om donaties te vragen voor de organisaties
die u ondersteunt. U mag uw positie binnen het bedrijf niet benutten of misbruiken in het voordeel van de goede
doelen die u persoonlijk ondersteunt.
Realogy ondersteunt de inzet van haar medewerkers voor zaken die hen raken en moedigt alle medewerkers
aan om hun gemeenschappen te ondersteunen en zo een verschil te maken voor anderen.

Uitzonderingen
In zeldzame omstandigheden kan een uitzondering op de Ethische Code worden toegestaan door de afdeling
Ethiek & Naleving. Uitzonderingen moeten worden aangevraagd en toegekend voordat ze van kracht
zijn. Uitzonderingen voor kaderleden moeten worden ingediend bij de Chief Ethics & Compliance Officer
en goedgekeurd worden door de Auditcommissie van de Bestuursraad van Realogy. Afstandsverklaringen
verleend aan Kaderleden zullen openbaar worden gemaakt, zoals vereist door de wet of de regelgeving voor
beursgenoteerde bedrijven.
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CERTIFICERING VAN DE ETHISCHE CODE
EN ANDERE MIDDELEN

Jaarlijkse certificering
Jaarlijks hernieuwen we onze toewijding aan de Ethische Code aan de hand van een training en jaarlijkse
certificering. Deze jaarlijkse verbintenis herinnert ons aan onze ethische verantwoordelijkheden jegens
Realogy en jegens elkaar en helpt de hoge integriteitsnormen te handhaven die onze bedrijfscultuur
kenmerken.

ETHIEK & NALEVING CONTACTEN
Ethische Hulplijn
theline.realogy.com
+1-866-495-CODE (2633)
Voor landspecifieke belinstructies
gaat u naar theline.realogy.com
Afdeling Ethiek & Naleving
realogy.ethics.compliance@realogy.com
Fax +1-973-407-5636
Contacten per bedrijfsonderdeel
Klik hier voor het Contactrooster van
uw Netwerk
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