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Boodschap van het management
 eeds meer dan 75 jaar streeft Cascade naar
R
uitmuntendheid. Van een kleine machinewerkplaats in
1943 tot de huidige activiteiten als marktleider in de
productie van voorzetapparatuur hebben we wereldwijd
sterke samenwerkingsverbanden opgezet op basis van
onze kwalitatieve producten en ons engagement voor
strenge professionele ethische normen.
We hebben deze Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden voorbereid
zodat u meer kunt lezen over de belangrijke richtlijnen die voor een veilige,
gezonde en rechtvaardige werkomgeving zorgen voor onze medewerkers. De
informatie en hulpmiddelen in deze code zullen ons helpen aan onze dagelijkse
verantwoordelijkheden op het vlak van ethiek en naleving te blijven voldoen en de
beloftes die we hebben gemaakt aan elkaar, onze klanten en de gemeenschappen
waar we wonen en werken, te blijven nakomen.
Ik wil u aansporen om onze Code te lezen, er vaak naar te verwijzen en erover
te praten als u een schending opmerkt of vermoedt. Hoewel niet elke situatie die
zich op het werk kan voordoen erin staat, vindt u hier de nodige informatie om
het juiste te doen en te rade te gaan bij personen en beleidslijnen voor richtlijnen
wanneer de ethische stappen niet duidelijk zijn. Hoewel deze Code een overzicht
biedt voor onze tewerkstellingsfilosofieën en werkpraktijken, zijn het uiteindelijk de
persoonlijke ondersteuning, bezorgdheid en respect voor elkaar die de basis en de
unieke cultuur vormen die we zeker ten zeerste waarderen.
Ons succes in het verleden, het heden en de toekomst is een rechtstreekse
weerspiegeling van de vaardigheden, toewijding en inzet die elk van u elke dag
bijdraagt ten opzichte van Cascade, en onze klanten. Bedankt iedereen om van
Cascade een geweldig bedrijf te maken.

Davide Roncari
President & CEO
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Onze missie Ons succes uitbreiden in de toekomst
Cascade Corporation is wereldleider op het vlak van het ontwerp, de productie en het op de
markt brengen van voorzetapparatuur en gerelateerde technologieën. Terwijl Cascade de
basis legt voor voortdurende groei en succes, zijn onze belangrijkste doelstellingen:
▶ Klantentevredenheid garanderen door de kwaliteit en de waarde van producten en
diensten van Cascade voortdurend te verbeteren.
▶ Alle medewerkers uitdagende en boeiende kansen bieden om hun talenten en ervaring te
gebruiken om bij te dragen aan ons gezamenlijke succes.
▶ Een rendement verdienen dat de financiële gezondheid en leefbaarheid van ons bedrijf op
de lange termijn garandeert.
Als we deze doelstellingen met succes willen nastreven, moeten alle medewerkers streven
naar uitmuntendheid in alles wat ze doen, in elk aspect van ons bedrijf.
Voortdurende verbetering is van essentieel belang, in onze producten, onze diensten, onze
relaties met anderen, ons concurrentievermogen en onze winstgevendheid.

Groeien om aan de behoeften van klanten te voldoen
“Als we niet groeien, gaan we achteruit.” Dat is het uitgangspunt achter de ambitieuze
groeistrategie van Cascade Corporation, die uit drie belangrijke doelstellingen bestaat:
▶ Ons productaanbod uitbreiden.
▶ Productiecapaciteiten in doelmarkten aanbieden.
▶ Onze globale service en marktaandeel verbeteren.

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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ONZE CODE

Onze

code
Bedoeling en overzicht
Wij geloven dat integriteit ertoe doet.
Het is de fundering waarop ons bedrijf is gebouwd en het is de basis om voortdurende
groei en succes te garanderen. Iedereen bij Cascade Corporation (“Cascade”), in elke
locatie en ongeacht de functietitel, deelt de verantwoordelijkheid om op een ethische
manier zaken te doen en onze goede reputatie in stand te houden.
Als u het juiste doet, helpt u ons niet alleen geweldige producten en diensten op te
bouwen, maar helpt u ons ook als vertrouwde partner samen te werken met onze
klanten en andere zakenpartners.
Onze Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden (“Code”) is een hulpmiddel dat
ons helpt bij het volgende:

▶ Toepasselijke wetgeving, regelgeving en bedrijfsbeleid naleven.
▶ Zelfs de schijn van oneerlijke praktijken met betrekking tot onze bedrijfsactiviteiten
voorkomen.
▶ Integriteit en ethisch gedrag volgens de strengste normen stimuleren.

Wie moet deze code naleven
Alle medewerkers van Cascade en diens dochterondernemingen, inclusief het
bestuur van het bedrijf en leden van onze Raad van Bestuur, moeten de normen en
verplichtingen in deze Code lezen, begrijpen en naleven.
Sommige zakenpartners, zoals consultants, ambtenaren, leveranciers, onderaannemers
en andere derden, die werken in het verlengde van Cascade. Van hen wordt
verwacht dat ze de geest van onze Code naleven, evenals eventuele toepasselijke
contractbepalingen, wanneer ze namens ons activiteiten uitvoeren.
Als u de leiding hebt over onze zakenpartners of tijdelijke medewerkers, bent u ervoor
verantwoordelijk onze normen te communiceren en te garanderen dat ze worden
begrepen. Als een externe zakenpartner niet aan onze verwachtingen inzake ethiek en
naleving of diens gerelateerde contractuele verplichtingen voldoet, kan dat leiden tot de
beëindiging van diens contract.
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Verantwoordelijkheden
van medewerkers

Wet- en regelgeving naleven
Cascade zet zich in om alle op onze activiteiten van toepassing zijnde wetten,
regels en voorschriften na te leven. Het is onmogelijk om elke vraag die u kunt
hebben of situatie waarmee u te maken kunt krijgen te voorzien, daarom heeft
Cascade naast de Code nog andere hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen.
Deze extra hulpmiddelen zijn vermeld in de Code. Zoals altijd vertrouwen we
erop dat u uw gezond verstand gebruikt en hulp inschakelt wanneer u dat nodig
hebt.
Aangezien wij actief zijn in verschillende landen, is het belangrijk dat u zich
bewust bent van de verschillende wetten en gebruiken die van toepassing
kunnen zijn. Hoewel we de normen van onze klanten, zakenpartners en
medewerkers wereldwijd respecteren, moeten alle medewerkers minstens
de normen en principes in deze Code naleven. Indien enige bepaling van onze
Code in strijd is met een lokale wet of vereiste, dient u advies in te winnen bij:
▶ de algemeen manager van uw locatie
▶ een andere manager
▶ uw lokale personeelsafdeling
▶ een bestuurslid van Cascade
▶ de juridische afdeling van Cascade
Raadpleeg “Hulpmiddelen” op pagina 38 voor contactgegevens.

Vragen en antwoorden
Als manager is het mij niet duidelijk wat mijn verplichtingen zijn als
iemand naar me toe komt met een beschuldiging - en wat als het
gaat om een lid van het topmanagement?
Ongeacht de persoon die betrokken is bij de beschuldiging, moet u
dit melden. Cascade biedt verschillende manieren om bezorgdheden
te melden. Als u zich om enige reden niet op uw gemak voelt om een
melding te doen bij een bepaald persoon, kunt u terecht bij de andere
hulpmiddelen in de Code of een ander lid van het management (zie
beschikbare hulpmiddelen onder “Vragen stellen en bezorgdheden
melden”).

Elk van ons moet zijn verantwoordelijkheid
opnemen om op een integere manier te
handelen, zelfs als dat betekent dat we
moeilijke beslissingen moeten nemen.
Cascade rekent erop dat u:
• o nze Code en beleidslijnen
kent en naleeft. Let vooral goed
op de onderwerpen die van
toepassing zijn voor uw specifieke
verantwoordelijkheden op het werk.
• a lle training voor medewerkers
volgt op een tijdige manier en op de
hoogte blijft van de actuele normen en
verwachtingen.
• s teeds op een professionele, eerlijke
en ethische manier handelt wanneer u
in naam van ons bedrijf handelt.
• b ezorgdheden meldt over mogelijke
schendingen van de wet, onze Code
of onze beleidslijnen aan uw manager,
een uitvoerend manager of een van de
personen die in deze Code staan.
•m
 eewerkt en de waarheid vertelt
wanneer u reageert op een onderzoek
of audit, en nooit registraties wijzigt of
vernietigt als reactie op een onderzoek
of in afwachting van een onderzoek.
Denk eraan: Geen enkele reden,
inclusief de wens om zakelijke doelen
te bereiken, mag ooit een excuus
vormen om de wet, onze Code of onze
beleidslijnen niet na te leven.

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation

7

Aanvullende verantwoordelijkheden van
managers
Van managers van Cascade worden de volgende extra verantwoordelijkheden verwacht:
▶ Geef het goede voorbeeld. Als leider wordt van u verwacht dat u het goede voorbeeld geeft
en de strenge normen van ethisch zakelijk gedrag zelf naleeft.
▶ Stimuleer respect en waardigheid. Help een werkomgeving te creëren waar elke persoon
wordt gewaardeerd en waar open communicatie wordt gestimuleerd.
▶ Wees een hulpmiddel voor anderen. Beschikbaar zijn voor communicatie met alle
medewerkers en andere zakenpartners over hoe onze Code en ons beleid van toepassing zijn
in hun dagelijks werk.
▶ Ga proactief te werk. Uitkijken naar mogelijkheden om ethiek en uitdagende situaties met
anderen te bespreken en aan te pakken.
▶ Reageer snel en doeltreffend. Wanneer een zorg onder uw aandacht wordt gebracht, zorgt u
ervoor dat deze serieus wordt genomen en behandeld met respect voor alle betrokkenen.
▶ Wees u bewust van de limieten van uw bevoegdheid. Neem geen acties die uw bevoegdheid
te boven gaan. Als u ooit twijfelt aan wat gepast is (en wat dat niet is), bespreek de kwestie
dan met uw manager.
▶ Delegeer op een verantwoordelijke manier. Delegeer nooit bevoegdheden aan een persoon
die zich volgens u onwettig zou kunnen gedragen of onethische activiteiten zou kunnen
uitvoeren.

Vragen en antwoorden
Ik heb wangedrag vastgesteld in een afdeling die niet onder mijn supervisie valt. Ben
ik verplicht de kwestie toch te melden?
U bent voornamelijk verantwoordelijk voor medewerkers en derden onder uw supervisie,
maar alle medewerkers van Cascade zijn verplicht wangedrag te melden. Als leider
wordt van u verwacht dat u proactief te werk gaat. De beste aanpak zou zijn er eerst
over te praten met de manager die de leiding heeft over de afdeling waar het probleem
optreedt, maar als dat niet haalbaar of doeltreffend is, dient u de andere hulpmiddelen te
gebruiken die in onze Code zijn beschreven.
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De juiste keuze maken - onze richtlijnen voor
ethische besluitvorming
De juiste beslissing nemen is niet altijd eenvoudig. Er kunnen momenten zijn dat u onder druk
staat of twijfelt aan wat u moet doen. Denk er altijd aan dat u er niet alleen voor staat als u een
moeilijke beslissing moet nemen. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om u daarbij te helpen.

Hebt u een moeilijke beslissing te nemen?
Het kan helpen als u zich de volgende vragen stelt:
▶ Is het wettelijk?
▶ Strookt het met onze Code en onze Missie?
▶ Zou ik me op mijn gemak voelen als mijn manager en anderen binnen Cascade ervan
wisten?
▶ Zou ik me op mijn gemak voelen als mijn beslissing of mijn acties aan het licht
zouden komen?
Als het antwoord op al deze vragen “ja” is, dan is de beslissing om ermee door te gaan
waarschijnlijk OK, maar als het antwoord op een vraag “nee” of “ik weet het niet zeker”
is, roep dan eerst hulp in.

Nog één ding...
Uw feedback is belangrijk. Als u suggesties hebt voor manieren om onze Code, ons
beleid of onze hulpmiddelen te verbeteren om een specifieke kwestie die u hebt
meegemaakt beter aan te pakken, laat het ons dan weten. Ethiek stimuleren bij
Cascade is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen.

Vragen stellen en zorgen melden - de
EthicsPoint-hotline
Als u een schending van de wet, onze Code of ons beleid opmerkt of vermoedt, of als u een vraag
hebt over wat u moet doen, praat er dan over met uw manager.
Als u zich niet op uw gemak voelt om erover te praten met uw manager, zijn er andere
hulpmiddelen beschikbaar om u te helpen. Raadpleeg de hulpmiddelen op pagina 38.

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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WAT TE VERWACHTEN ALS U DE HOTLINE GEBRUIKT
De online portal en het telefoonnummer van de EthicsPoint-hotline zijn 24 uur per
dag, 7 dagen op 7 beschikbaar. Getrainde specialisten van een onafhankelijke externe
serviceprovider met betrekking tot naleving binnen bedrijven zullen uw oproep
beantwoorden, uw bezorgdheden registreren en een schriftelijke melding naar Cascade
sturen voor verder onderzoek.
Wanneer u contact opneemt met de hotline, kunt u ervoor kiezen om anoniem te blijven,
als dat is toegestaan door de lokale wetgeving. Alle meldingen worden gelijk behandeld,
ongeacht of ze anoniem zijn ingediend.
Wanneer u een melding hebt gemaakt, ontvangt u een identificatienummer, waarmee u uw
bezorgdheid kunt opvolgen. Opvolging is bijzonder belangrijk als u een melding anoniem
hebt ingediend, aangezien we wellicht meer informatie nodig hebben om een doeltreffend
onderzoek te voeren. Met dit identificatienummer kunt u ook de oplossing van het dossier
opvolgen. Denk er echter aan dat Cascade, omwille van de privacy, u niet op de hoogte kan
brengen van individuele disciplinaire acties.
Elke melding die u maakt, wordt vertrouwelijk behandeld door alle betrokkenen bij de
controle en, indien nodig, het onderzoek.

Cascade zal alle redelijke pogingen doen om te garanderen dat uw bezorgdheden op gepaste
wijze worden aangepakt.
Denk eraan dat een kwestie pas kan worden aangepakt wanneer deze onder de aandacht is
gebracht.

Vragen en antwoorden
Ik begrijp dat alle computers van Cascade een serverlog genereren, waarin elke
website staat waarmee mijn computer verbinding maakt. Als ik een melding op de
EthicsPoint-hotline maak vanaf mijn computer op het werk, zal dit log mij dan niet
identificeren als de persoon die de melding heeft gedaan?
Dat is correct. Computers van Cascade houden serverlogs bij, met elke website waarmee
uw computer verbinding maakt. Wij hebben echter een strikt beleid om deze logs nooit
te doorzoeken om de persoon te vinden die een melding heeft gedaan. Als u echter enige
bezorgdheid hebt, kunt u uw melding doen op een computer die geen eigendom is van
Cascade. Minder dan 12 procent van alle meldingen gebeuren binnen de kantooruren. De
meeste mensen doen liever een melding vanaf een thuiscomputer of openbare computer,
zoals in een bibliotheek, na de kantooruren of in het weekend.

Vragen en antwoorden
Als ik thuis een melding doe, hoe kan ik dan garanderen dat ik anoniem zal blijven?
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De EthicsPoint-hotline genereert of houdt geen logs bij van interne verbindingen met
IP-adressen. Er is dus geen informatie beschikbaar waarmee uw computer kan worden
gekoppeld aan de hotline. Een melding vanaf een thuiscomputer, de computer van een
buur of een internetportal zal uw anonimiteit beschermen. Een internetportal identificeert
nooit een bezoeker op basis van de schermnaam en het systeem van de EthicsPointhotline verwijdert IP-adressen. De dienst identificeert de persoon die een melding maakt
niet. Dat beveiligingsniveau is een van de redenen waarom we EthicsPoint als onze
serviceprovider hebben gekozen.

Vragen en antwoorden
Wat als iemand de EthicsPoint-hotline misbruikt, een anonieme oproep doet en
iemand valselijk beschuldigt van wanpraktijken?
Uit onze ervaring blijkt dat de hotline zelden wordt gebruikt voor kwaadaardige
doeleinden, maar het is belangrijk te weten dat we oproepen zullen opvolgen en iedereen
die de hotline te kwader trouw gebruikt om leugens te verspreiden of anderen te
bedreigen, of met de bedoeling de reputatie van een ander onterecht te schaden, zullen
onderwerpen aan disciplinaire actie.

Ons antivergeldingsbeleid
Wij zullen geen vergelding dulden tegen enige medewerker die, te goeder trouw, vragen stelt,
acties meldt die niet stroken met de wet, onze Code of ons beleid, of die meehelpt aan een
onderzoek van vermoedelijk wangedrag.
“Te goeder trouw” een melding maken betekent een oprechte poging doen om eerlijke, complete
en accurate informatie te geven, zelfs als later blijkt dat deze ongefundeerd of verkeerd was.

Vragen en antwoorden
Ik heb vermoedens van onethisch gedrag binnen mijn business unit, waarbij mijn
manager betrokken is. Ik weet dat ik mijn vermoedens moet melden, en ik denk
eraan de EthicsPoint-hotline te gebruiken, maar ik maak me zorgen over vergelding.
U wordt aangespoord om wangedrag te melden en, in uw situatie, is de hotline een
goede optie. Wij zullen uw vermoedens onderzoeken en zullen wellicht met u moeten
praten om meer informatie te verzamelen. Als u, nadat u de melding hebt gedaan, meent
dat u te maken krijgt met vergelding, dient u dat te melden. Wij nemen beschuldigingen
van vergelding ernstig. Meldingen van vergelding worden grondig onderzocht en, indien
ze waar zijn, worden de personen die de vergelding toepassen gedisciplineerd.

Aansprakelijkheid en discipline
Iedereen die de wet, onze Code of ons beleid schendt, of anderen aanspoort dat te doen,
maakt ons bedrijf aansprakelijk en brengt onze reputatie in gevaar. Als er zich een probleem
met ethiek of naleving voordoet, meld het dan, zodat een doeltreffende oplossing kan worden
uitgewerkt. U dient ook te begrijpen dat schendingen van de wet- of regelgeving kunnen leiden
tot gerechtelijke procedures en boetes, inclusief, in sommige omstandigheden, strafrechtelijke
vervolging.

Afwijzingen van verantwoordelijkheid en
wijzigingen van de code
In zeldzame gevallen kunnen beperkte afwijzingen van verantwoordelijkheid van de Code
noodzakelijk zijn. Elke afwijzing van verantwoordelijkheid van deze Code voor directeurs of
bestuursleden kunnen uitsluitend door de Raad van Bestuur of een comité van de Raad worden
gemaakt. De meest actuele versie van onze Code is online te vinden op het intranet van Cascade.
Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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EEN VEILIGE EN RESPECTVOLLE WERKOMGEVING STIMULEREN

Een veilige en respectvolle

werkomgeving stimuleren
Diversiteit, gelijke kansen en antidiscriminatie
Cascade brengt medewerkers bij elkaar met een erg uiteenlopende achtergrond, vaardigheden
en culturen in diverse teams die onze resultaten tot stand brengen.
Wij ondersteunen wetten die discriminatie verbieden op basis van beschermde eigenschappen
zoals iemands ras, huidskleur, geslacht, origine, leeftijd, religie, beperking, veteranenstatus,
burgerlijke staat of seksuele geaardheid, en wij beoordelen collega’s, sollicitanten en
zakenpartners op basis van hun kwalificaties, gedemonstreerde vaardigheden en prestaties.

Engageer u:
Behandel anderen met respect en op een professionele manier.
S timuleer diversiteit bij de aanwerving en andere beslissingen met betrekking tot
tewerkstelling.
Discrimineer anderen niet op basis van andere eigenschappen die bij wet of door het
bedrijfsbeleid zijn beschermd.

Let op:
Opmerkingen, grapjes of materiaal, inclusief e-mails en inhoud op sociale media, die
anderen beledigend kunnen vinden.
Ongepaste vooroordelen bij het beoordelen van anderen. Als u de leiding over anderen
hebt, beoordeel hen dan op basis van hun prestaties. Voorkom niet-gerelateerde
overwegingen op te nemen in uw beslissingen. Maak gebruik van objectieve,
kwantificeerbare normen.

Vragen en antwoorden
Een van mijn collega’s stuurt me e-mails met grapjes en denigrerende opmerkingen
over bepaalde nationaliteiten. Ik voel me daar ongemakkelijk bij, maar niemand
anders heeft er al zorgen over geuit. Wat moet ik doen?
Meld dit aan uw manager of de personeelsafdeling. Dit soort grapjes sturen gaat in tegen
onze waarden en ons beleid met betrekking tot het gebruik van e-mail en onze normen
over diversiteit, pestgedrag en discriminatie. Als u niets doet, keurt u discriminatie goed
en tolereert u overtuigingen die de teamomgeving waarvoor we zo hard hebben gewerkt
ernstig kunnen ondermijnen.
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Werkomgeving zonder pestgedrag
Elk van ons heeft het recht te werken in een omgeving zonder intimidatie, pestgedrag en
misbruik.
Verbaal of fysiek gedrag door een medewerker die iemand anders pest, dat de werkprestaties
van de andere onderbreekt of een intimiderende, beledigende, kwetsende of vijandige
werkomgeving creëert, is verboden.

RESPECT STIMULEREN
Wat we niet tolereren bij Cascade:
• Bedreigende opmerkingen, obscene telefoontjes, stalken of elke andere vorm van
pestgedrag.
• Opzettelijk beschadigen van het eigendom van een ander of agressief handelen waardoor
een ander bang is om te worden gekwetst.
• Anderen al dan niet op het werk bedreigen, intimideren of dwingen - op elk moment, voor
elk doel.
• Wapens op de werkvloer - dit omvat niet alleen onze faciliteiten, maar ook de
parkeerplaatsen en alternatieve werklocaties die door ons bedrijf worden onderhouden.

Engageer u:
Praat erover als u zich ongemakkelijk voelt bij het gedrag van een collega.
T olereer nooit seksuele intimidatie, inclusief verzoeken om seksuele gunsten, of ander
ongewenst verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard.
 edraag u op een professionele manier. Surf niet naar ongepaste websites en toon geen
G
seksueel expliciete of beledigende foto’s.
Stimuleer een positieve houding ten opzichte van het beleid teneinde een veilig, ethisch
en professioneel Cascade op te bouwen.
Meld alle incidenten van pestgedrag en intimidatie waardoor wij minder goed kunnen
samenwerken en productief zijn.

Let op:
Ongewenste opmerkingen, gebaren of fysiek contact.
Het tonen van seksueel expliciete of beledigende foto’s of ander materiaal.
Seksuele of beledigende grapjes of opmerkingen (expliciet of impliciet) en loeren.
Verbaal misbruik, bedreigingen of spot.

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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SEKSUELE INTIMIDATIE
Een vaak voorkomende vorm van pestgedrag is seksuele intimidatie, wat doorgaans optreedt
wanneer:
• Ongewenste acties een voorwaarde zijn voor tewerkstelling of worden gebruikt als basis
voor beslissingen over tewerkstelling zoals een verzoek om een afspraakje, een seksuele
gunst of ander soortgelijk gedrag van seksuele aard.
• Een intimiderende, beledigende of vijandige werkomgeving wordt gecreëerd door
ongewenste seksuele avances, beledigende grapjes of andere beledigend verbaal of fysiek
gedrag van seksuele aard.

Vragen en antwoorden
Op zakenreis nodigde een collega me meermaals uit om iets te gaan drinken en
maakte deze collega opmerkingen over mijn uiterlijk waardoor ik me niet op mijn
gemak voelde. Ik vroeg hem ermee te stoppen, maar dat deed hij niet. We waren niet
op kantoor en het was na de kantooruren, dus wist ik niet goed wat te doen. Is dat
pestgedrag?
Ja, dat klopt. Dit soort gedrag wordt niet getolereerd, niet alleen tijdens de kantooruren
maar in alle werkgerelateerde situaties, inclusief zakenreizen. Vertel uw collega dat
dergelijke acties ongepast zijn en dat hij ermee moet ophouden. Meld het probleem als
hij er toch mee doorgaat.

Vragen en antwoorden
Ik ben net te weten gekomen dat een goede vriend van mij wordt beschuldigd van
seksuele intimidatie en dat een onderzoek wordt opgestart. Ik kan het niet geloven en
ik vind het wel zo eerlijk dat ik mijn vriend vooraf waarschuw of een “heads up” geef,
zodat hij zich kan verdedigen. Ben ik als vriend niet verplicht het hem te vertellen?
U mag hem in geen geval een “heads up” geven. Uw vriend krijgt de kans te reageren
op deze beschuldigingen en alle mogelijke inspanningen worden geleverd om een eerlijk
en onpartijdig onderzoek te voeren. Een beschuldiging van seksuele intimidatie is een
zeer ernstige kwestie met niet alleen gevolgen voor de betrokkenen, maar ook voor ons
bedrijf. Uw vriend waarschuwen kan het onderzoek in gevaar brengen en ons bedrijf
blootstellen aan extra risico’s en eventuele kosten.
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Gezondheid en veiligheid
De veiligheid garanderen maakt deel uit van alles wat we doen. Elk van ons is verantwoordelijk
om zodanig te handelen dat we onszelf en anderen beschermen.
We kunnen ons doel van een veilige en gezonde werkplek pas bereiken via de actieve deelname
en steun van elk van ons. Situaties die een gevaar kunnen inhouden voor de gezondheid, de
veiligheid of het milieu, moeten onmiddellijk worden gemeld. Alle meldingen kunnen zonder
vrees voor represailles worden gedaan.
Veiligheid is een voorwaarde voor tewerkstelling, en we verwachten het engagement van elke
directeur, bestuurslid en medewerker om van Cascade een werkomgeving zonder ongevallen te
maken.

Engageer u:
Neem de voor uw functie toepasselijke regels en praktijken voor veiligheid, bescherming
en gezondheid in acht.
Breng uw manager onmiddellijk op de hoogte van eventueel onveilige uitrusting of elke
situatie die een bedreiging kan vormen voor de gezondheid of de veiligheid of het milieu
kan schaden. Als medewerker hebt u het recht en de verantwoordelijkheid om het werk
neer te leggen als u meent dat uw veiligheid in gevaar is.
Z org voor een nette, veilige werkomgeving door werkstations, gangpaden en andere
werkruimtes vrij te houden van obstakels, kabels en andere potentiële gevaren.

Let op:
Onveilige praktijken of werkomstandigheden.
Onoplettendheid bij het afdwingen van veiligheidsnormen, zoals toegangsprocedures tot
de faciliteit en protocollen voor wachtwoorden.

ALCOHOL EN DRUGS
Op het werk of als u zaken doet voor het bedrijf:
• U dient steeds klaar te zijn om uw werktaken uit te voeren - nooit onder invloed.
• Zorg dat u nooit onder invloed bent of in bezit bent van illegale drugs of deze gebruikt.
Dat geldt ook voor andere stoffen die een veilige en doeltreffende werkomgeving kunnen
hinderen of de reputatie van ons bedrijf kunnen schaden.

GEWELD OP HET WERK
Geen enkele vorm van geweld is toegestaan bij Cascade. Wat we niet tolereren:
• Intimideren, bedreigen of vijandig gedrag.
• Iemand fysiek letsel toebrengen.
• Daden van vandalisme, brandstichting, sabotage of andere criminele activiteiten.
• Wapens meebrengen op het eigendom van het bedrijf, tenzij u daartoe gemachtigd bent.
• In het bezit zijn van een vuurwapen, explosieven of andere gevaarlijke wapens in de
vestigingen van Cascade of het gebruik van enig voorwerp als wapen.
• Verwondingen of schade toebrengen of dreigen toe te brengen aan het leven, de
gezondheid, het welzijn, de familie of het eigendom van iemand anders.
Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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Vragen en antwoorden
In mijn omgeving heb ik praktijken opgemerkt die niet veilig lijken. Bij wie kan
ik daarmee terecht? Ik ben hier nieuw en ik wil niet beschouwd worden als
onruststoker.
Bespreek uw zorgen met uw manager of de personeelsafdeling. Er kunnen goede
redenen zijn voor de praktijken, maar het is belangrijk eraan te denken dat u geen
onruststoker bent als u uw zorgen over veiligheid uit, maar wel een verantwoordelijke
medewerker die bezorgd is om de veiligheid van anderen.

Vragen en antwoorden
Een onderaannemer schendt onze normen. Wordt van onderaannemers verwacht dat
ze dezelfde beleidslijnen en procedures voor gezondheid, veiligheid en bescherming
volgen als medewerkers?
Absoluut! Managers zijn verantwoordelijk ervoor te zorgen dat onderaannemers en
leveranciers die aan het werk zijn in de vestigingen van Cascade alle toepasselijke
wetten en voorschriften die gelden voor de betreffende faciliteit kennen en naleven,
evenals aanvullende eisen die ons bedrijf kan opleggen.
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INFORMATIE EN
MIDDELEN BESCHERMEN

Informatie en

middelen beschermen
Financiële integriteit
De nauwkeurigheid en volledigheid van onze bekendmakingen en bedrijfsregistraties
is van essentieel belang om weloverwogen beslissingen te nemen en investeerders,
regelgevende instanties en anderen te ondersteunen. Onze boeken en registraties
moeten onze transacties voldoende gedetailleerd, nauwkeurig en waarheidsgetrouw
weerspiegelen en onze boekhoudkundige praktijken en beleidslijnen volgen.
Sommige medewerkers hebben een speciale verantwoordelijkheid op dit vlak, maar elk
van ons draagt bij tot het proces van registratie van bedrijfsresultaten of het bijhouden
van registraties. Zorg ervoor dat de informatie die we registreren accuraat, tijdig en
compleet is, en wordt bijgehouden op een manier die strookt met ons intern toezicht,
toezicht op vrijgave van gegevens en wettelijke verplichtingen.

Engageer u:
 reëer bedrijfsregistraties die de waarheid van de onderliggende gebeurtenis
C
of transactie accuraat weerspiegelen. Laat u leiden door de principes van
transparantie en waarachtigheid.
Schrijf zorgvuldig in alle bedrijfscommunicaties. Schrijf alsof de registraties die u
creëert ooit openbaar kunnen worden gemaakt.

Let op:
Registraties die niet duidelijk en volledig zijn of die de ware aard van een actie
verhullen.
Bedragen, activa of schulden die niet zijn bekendgemaakt of geregistreerd.
Onterecht vernietigen van documenten.

Vragen en antwoorden
Aan het einde van de laatste rapportperiode heeft mijn manager me gevraagd
extra uitgaven te registreren, terwijl ik de facturen nog niet ontvangen had
van de leverancier en de werkzaamheden nog niet zijn gestart. Ik ben ermee
akkoord gegaan, aangezien we er allemaal zeker van waren dat het werk
tijdens het volgende kwartaal zou worden uitgevoerd. Nu vraag ik me af of ik
het juiste heb gedaan.
Nee, dat hebt u niet gedaan. Kosten moeten worden geregistreerd in de periode
dat ze zijn gemaakt. Het werk is nog niet gestart en de kosten waren nog niet
gemaakt op de datum dat u de transactie hebt geregistreerd. Het werd dus
verkeerd voorgesteld en kan, afhankelijk van de omstandigheden, neerkomen op
fraude.
Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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BEDRIJFSREGISTRATIES BIJHOUDEN
Documenten mogen alleen worden weggegooid in overeenstemming met het beleid van
Cascade en mogen nooit worden vernietigd of verborgen. U mag nooit overtredingen
verbergen of toestaan dat anderen dat doen. Vernietig nooit documenten als reactie op - of
vooruitlopend op - een onderzoek of audit.
Als u vragen of zorgen hebt over het bijhouden of vernietigen van bedrijfsregistraties, neem
dan contact op met uw manager of de lokale personeelsafdeling.

Fysieke en digitale middelen
Fysieke en digitale middelen worden aan elk van ons toevertrouwd, en wij zijn persoonlijk
verantwoordelijk om deze zorgvuldig te gebruiken en te beschermen tegen fraude, verspilling en
misbruik. Onze middelen zijn onder meer faciliteiten, uitrusting en informatiesystemen.
Persoonlijk gebruik van deze middelen wordt afgeraden, maar moet, indien toegestaan, zo veel
mogelijk worden beperkt en mag geen negatieve gevolgen hebben voor de productiviteit en de
werkomgeving.

Engageer u:
Gebruik faciliteiten, materiaal en uitrusting van Cascade om uw professionele taken uit te
voeren, nooit voor activiteiten die ongepast of illegaal zijn.
 eem goede fysieke veiligheidspraktijken in acht, vooral praktijken met betrekking tot de
N
toegang tot onze faciliteiten (in- en uitklokken).
 eem ook goede praktijken in acht betreffende cyberbeveiliging en wees een goede
N
beschermer van onze digitale middelen en systemen:

▶ Gebruik uitrusting of informatiesystemen van Cascade niet om inhoud te creëren, op
te slaan of te verzenden die anderen beledigend kunnen vinden.
▶ Deel geen wachtwoorden en sta niet toe dat anderen, inclusief vrienden en
familieleden, middelen van Cascade gebruiken.
▶ Gebruik alleen software met de juiste licentie. Het kopiëren of gebruiken van software
zonder licentie of “piraatsoftware” op bedrijfscomputers of andere uitrusting om
bedrijfsactiviteiten uit te voeren, is ten strengste verboden. Als u vragen hebt over
het feit of er een licentie is voor een specifiek gebruik van software, kunt u contact
opnemen met de IT-afdeling van het bedrijf.

Let op:
Verzoeken om uitrusting van Cascade te lenen of te gebruiken zonder goedkeuring.
Onbekende personen zonder de juiste gegevens die onze faciliteiten betreden.
Buitensporig gebruik van middelen van Cascade voor persoonlijke doeleinden.
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Vragen en antwoorden
Mag ik het internetsysteem van Cascade gebruiken voor persoonlijke e-mails en
internettoegang?
Dat mag, in beperkte mate. De e-mailsystemen en de internetverbinding van
Cascade zijn erg belangrijke zakelijke hulpmiddelen en zijn bedoeld voor gebruik
voor zakelijke doeleinden van Cascade. We beseffen echter dat beperkte persoonlijke
e-mailcommunicatie en internetgebruik noodzakelijk kan zijn tijdens de werkdag, net
zoals telefonische communicatie. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat
u geen misbruik maakt van het voorrecht om de systemen van Cascade te gebruiken
voor persoonlijke doeleinden en dat het gebruik ervan uw job niet hindert. We willen
benadrukken dat bepaald gebruik steeds ten strengste verboden is: wij tolereren
geenszins kwetsende, obscene, beledigende of godslasterlijke e-mails of het gebruik van
internettoegang om inhoud te bekijken of te downloaden die onprofessioneel, opruiend
of ongepast is voor zakelijk gebruik. Wat de ene medewerker als gepast beschouwt,
kan echter nogal ongepast zijn voor anderen. Cascade behoudt zich het exclusieve
recht voor om een oordeel te vellen over de gepastheid van de inhoud van wegpagina’s
en e-mails. In absoluut geen enkele omstandigheden zijn seksueel georiënteerd of
expliciet materiaal of verwijzingen gepast in internetsessies of e-mailcommunicatie,
van persoonlijke of professionele aard. Dit is een beleid van “nultolerantie”. Ongepaste
e-mailcommunicatie tussen medewerkers van het bedrijf, inclusief met wederzijdse
toestemming uitgewisselde communicatie, kan gedrag zijn dat voldoet aan de wettelijke
definitie van seksuele intimidatie op de werkvloer. E-mailcommunicatie die, op om het
even welke manier, kan worden beschouwd als seksuele intimidatie wordt geenszins
getolereerd, zelfs in situaties waarbij beide partijen bereidwillige deelnemers zijn. Aan de
schending van dergelijke beleidslijnen zijn ernstige disciplinaire maatregelen gekoppeld,
tot en met de beëindiging van het dienstverband.

Vragen en antwoorden
Heeft het bedrijf toegang tot mijn e-mails en registraties van internetgebruik?
Ja. E-mails en internetverbindingen die ontstaan op, of worden ontvangen door
de systemen van Cascade, worden beschouwd als bedrijfsregistraties. Hoewel we
e-mailcommunicatie niet routinematig bewaken, dient u er steeds van bewust te zijn dat
Cascade het recht heeft om huidige en vroegere e-mails en internetregistraties te allen
tijde te controleren en dat zal doen bij elk vermoeden van een potentiële ernstige inbreuk
op het beleid. Hoewel er in sommige landen beperkingen zijn aan dit beleid, wordt het
bijna altijd nageleefd wanneer het beleid is bekendgemaakt aan de medewerkers.

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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Vertrouwelijke informatie
Leder van ons moet waakzaam zijn en de vertrouwelijke informatie van Cascade beschermen,
inclusief intellectueel eigendom, persoonlijke informatie en alle niet-openbare informatie die
betrekking heeft op het bedrijf van Cascade of zijn klanten. Dat betekent dat deze informatie
wordt beveiligd, de toegang ertoe wordt beperkt tot personen die de informatie moeten weten
om hun functie uit te oefenen en de informatie alleen voor gemachtigde doeleinden mag
worden gebruikt.
Het betekent ook dat deze informatie vertrouwelijk blijft, zelf nadat uw tewerkstelling bij
Cascade is beëindigd.
Onze klanten, zakenpartners en anderen vertrouwen op ons - wij moeten hun vertrouwelijke
informatie ook beschermen.

Engageer u:
Voorzie vertrouwelijke informatie van het juiste label om aan te geven hoe deze moet
worden verwerkt, verspreid en vernietigd.
Gebruik en onthul vertrouwelijke informatie uitsluitend voor legitieme zakelijke
doeleinden.
Bescherm onze vertrouwelijke informatie door deze alleen met gemachtigde partijen te
delen.
Bewaar of communiceer bedrijfscommunicatie alleen via informatiesystemen van
Cascade.
Z org dat u de verwachtingen van klanten en zakenpartners begrijpt betreffende de
bescherming, het gebruik en de bekendmaking van de vertrouwelijke informatie die ze
ons verstrekken.
Meld elk verlies of diefstal van vertrouwelijke informatie onmiddellijk aan uw manager.

Let op:
Vertrouwelijke informatie van Cascade bespreken op plaatsen waar anderen kunnen
afluisteren - bijvoorbeeld op het vliegtuig of in de lift, bij gebruik van een mobiele
telefoon of via onbeveiligde netwerken.
Vertrouwelijke informatie naar onbewaakte faxapparaten of printers verzenden.
Gevoelige informatie niet vernietigen in de papierversnipperaar of op een veilige manier
weggooien.
Verzoeken van zakenpartners om vertrouwelijke informatie over onze klanten of over
andere zakenpartners als er geen zakelijke vereiste of machtiging aan gekoppeld is.
“Gratis” of individueel aangekochte diensten voor internethosting, samenwerking of
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opslag in de cloud gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Cascade wijst aanzienlijke middelen toe voor technologische ontwikkeling en innovatie.
De aanmaak en de bescherming van onze rechten van intellectuele eigendom (IE) zijn van
essentieel belang voor ons bedrijf. Voorbeelden van onze IE zijn:
• Handelsgeheimen en ontdekkingen
• Methodes, knowhow en technieken
• Innovaties en ontwerpen
• Systemen, software en technologie
• Patenten, handelsmerken en auteursrechten
Maak elke uitvinding of andere IE die u creëert terwijl u in dienst bent bij Cascade
onmiddellijk bekend aan het bedrijfsmanagement.
Medewerkers, leveranciers en onderaannemers van Cascade kunnen verplicht worden
overeenkomsten te ondertekenen betreffende het gebruik van vertrouwelijke informatie en
intellectuele eigendom van Cascade. Wanneer u vertrekt bij Cascade, is het u verboden om
documenten of ander materiaal te kopiëren of bij te houden waarin vertrouwelijke informatie
staat. Voormalige medewerkers blijven steeds verplicht de vertrouwelijkheid te bewaren van
informatie die ze te weten zijn gekomen tijdens hun tewerkstelling bij Cascade.

PRIVACY VAN GEGEVENS
Wij beschermen en respecteren eveneens de persoonlijke informatie van anderen. Volg
onze beleidslijnen en alle toepasselijke wetgeving als uw taak bestaat uit verzamelen van,
toegang tot, gebruik van, delen van of vernietigen van gevoelige informatie. U mag deze
uitsluitend gebruiken - en delen met anderen buiten Cascade - voor legitieme zakelijke
doeleinden. Zorg dat u weet welk soort informatie wordt beschouwd als persoonlijke
informatie. Het is alles wat kan worden gebruikt om iemand, rechtstreeks of onrechtstreeks,
te identificeren, zoals:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Creditcardnummer

Vragen en antwoorden
Als ik iets uitvind terwijl ik in dienst ben bij Cascade dat niets te maken heeft met
de activiteiten van Cascade, is het bedrijf dan eigenaar van de rechten op mijn
uitvinding?
Nee. Producten, verbeteringen en ideeën voor producten of verbeteringen die zijn
ontwikkeld tijdens uw tewerkstelling bij Cascade die op enige manier betrekking hebben
op producten die Cascade heeft ontworpen, geproduceerd of op de markt gebracht, of
op producten die door Cascade in overweging worden genomen voor productie of op de
markt brengen, zijn echter het eigendom van Cascade.

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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Informatie van concurrenten
Informatie over concurrenten is een waardevolle troef in de huidige competitieve bedrijfswereld.
Bij het verzamelen van informatie over bedrijven moeten medewerkers van Cascade en anderen
die in onze naam werken steeds de strengste ethische normen naleven.
Neem nooit deel aan fraude, verkeerde voorstelling of misleiding om informatie te verkrijgen, en
gebruik geen invasieve technologie om anderen te “bespioneren”. We moeten ook voorzichtig
zijn wanneer we informatie van derde partijen accepteren. U moet hun bronnen kennen en
vertrouwen en weten dat de kennis die ze aanbieden niet is beschermd door de wetgeving op
handelsgeheimen of geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
Hoewel Cascade voormalige medewerkers van concurrenten tewerkstelt, erkennen en
respecteren we de verplichtingen van deze medewerkers om de vertrouwelijke informatie van
hun voormalige werkgevers niet te gebr*uiken of bekend te maken.

Engageer u:
Zorg dat u informatie over de concurrentie op een legale en ethische manier verkrijgt,
nooit via verkeerde voorstelling.
Respecteer de verplichtingen van anderen om informatie over concurrenten vertrouwelijk
te houden.

Let op:
Papieren of digitale registraties van vorige werkgevers bijhouden in strijd met wetten of
contracten.
De vertrouwelijke informatie van anderen gebruiken zonder de juiste goedkeuring.
Sollicitaties gebruiken als een manier om vertrouwelijke informatie over concurrenten of
anderen te verzamelen.
Suggesties krijgen van derde partijen voor nieuwe producten, productkenmerken of
diensten waarbij de bron van het originele idee niet helemaal bekend is.
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Spreken in naam van Cascade
Wij verbinden ons ertoe eerlijke, professionele en wettelijke interne en openbare communicatie te
voeren.
We moeten een consequente boodschap uitdragen bij bekendmaking of het verstrekken van
informatie aan het publiek. Daarom is het belangrijk dat alleen bevoegde personen in naam van
Cascade spreken. Communicatie met de media moet worden doorverwezen naar het uitvoerend
management of de afdeling Corporate Marketing Communications.

VOLLEDIG, EERLIJK EN TIJDIG BEKENDMAKEN
Wij verbinden ons ertoe volledig, eerlijk en tijdig te werk te gaan met betrekking tot alle
rapporten en documenten die onze activiteiten en financiële resultaten beschrijven en in
andere openbare communicatie.

Let op:
 penbare toespraken houden, artikels schrijven voor vakbladen of andere openbare
O
communicatie met betrekking tot Cascade zonder de juiste goedkeuring van het
uitvoerend management of de afdeling Corporate Marketing Communications.
De verleiding om uw functie of relatie buiten uw werk voor Cascade te gebruiken zonder
dat duidelijk is dat het gebruik alleen ter identificatie is.
 itnodigingen om “informeel” te praten met journalisten of analisten die u informatie
U
vragen over Cascade of diens klanten of zakenpartners.

Sociale media
Wees voorzichtig bij het schrijven van communicatie die online kan worden gepubliceerd. Als
u deelneemt aan online discussiegroepen, chatrooms, prikborden, blogs, socialemediasites
of andere digitale communicatie, zelfs met een alias, geef dan nooit de indruk dat u spreekt
namens Cascade.
Als u meent dat een valse verklaring over ons bedrijf is gepubliceerd, publiceer of deel dan
geen niet-openbare informatie, zelfs niet met de bedoeling om “de zaken recht te zetten”.
Uw publicatie kan verkeerd worden geïnterpreteerd, valse geruchten starten of kan onjuist of
misleidend zijn. Neem in plaats daarvan contact op met de Corporate Marketing Communications
Manager.

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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DE LETTER EN DE
GEEST VAN DE WET
NALEVEN

De letter en de

geest van de wet naleven
Meewerken met onderzoeken
Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze hun volledige medewerking verlenen aan interne en
externe onderzoeken en audits die door ons bedrijf worden gevoerd. Daarnaast kunt u, tijdens het
zakendoen, vragen of verzoeken van overheidsambtenaren krijgen.
Er wordt van u verwacht dat u uw volledige medewerking verleent en ervoor zorgt dat alle
informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat en compleet is. Als u iets te weten komt
over een potentieel onderzoek of verzoek van de overheid, breng uw manager dan onmiddellijk op
de hoogte voordat u enige actie belooft of onderneemt. U kunt ook de CEO, de COO of de Global VP
Human Resources op de hoogte brengen.

Let op:
Vervalste informatie. Vernietig, wijzig of verberg geen enkel document in afwachting van
of als reactie op een verzoek om deze documenten.
Onwettige invloed. Geef nooit onvolledige, valse of misleidende verklaringen of probeer
anderen nooit te beïnvloeden om dergelijke verklaringen te geven aan de onderzoeker van
een bedrijf of de overheid.

Anticorruptie en omkoping
Wij geloven dat alle vormen van omkoping en andere corrupte praktijken een ongepaste
manier zijn om zaken te doen, ongeacht de lokale gebruiken. Cascade verbindt zich ertoe alle
toepasselijke anticorruptiewetten na te leven.
Wij betalen nooit steekpenningen, smeergeld of faciliterende betalingen, ongeacht de reden. Dit
geldt eveneens voor elke persoon of onderneming die Cascade vertegenwoordigt.

BELANGRIJKE DEFINITIES
Omkoping betekent iets van waarde geven of ontvangen (of aanbieden om dat te doen)
teneinde zaken te doen of een financieel of commercieel voordeel te verkrijgen.
Corruptie is het misbruiken van een toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin.
Faciliterende betalingen zijn doorgaans kleine betalingen aan een laaggeplaatste
overheidsambtenaar met de bedoeling de ambtenaar aan te sporen zijn
verantwoordelijkheden uit te voeren.
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Het is vooral belangrijk dat we grondig onderzoek voeren en derde partijen die namens ons
handelen nauwgezet opvolgen. Wij voeren een zorgvuldige achtergrondcontrole uit van alle derde
partijen, inclusief leveranciers, consultants en dienstverleners die namens ons bedrijf werken, in
het bijzonder in landen waar veel corruptie heerst en in situaties waar “alarmsignalen” erop wijzen
dat verdere controle nodig is voordat de derde partij in de hand wordt genomen. Derde partijen
moeten begrijpen dat ze onze normen strikt moeten naleven en nauwkeurige registraties van alle
transacties moeten bijhouden.

Engageer u:
 eef nooit iets van waarde wat niet strookt met de lokale wetgeving en voorschriften aan
G
een overheidsambtenaar. Als u twijfelt aan de lokale wetgeving, is het veiliger om niets van
waarde te geven.
Zorg dat u weet welke normen onder de anticorruptiewetgeving van toepassing zijn op uw
functie bij Cascade.
Registreer alle betalingen aan derde partijen accuraat en compleet.

Let op:
Schijnbare schendingen van de anticorruptiewetgeving door onze zakenpartners.
Functionarissen die niet wensen dat alle voorwaarden van hun indiensttreding bij Cascade
duidelijk schriftelijk worden genoteerd.

Vragen en antwoorden
Ik werk samen met een buitenlands functionaris met betrekking tot onze activiteiten
in een ander land. Ik vermoed dat een deel van het geld dat we hem betalen gaat naar
betalingen of steekpenningen aan overheidsambtenaren. Wat moet ik doen?
De kwestie moet voor onderzoek worden gemeld aan de juiste persoon, zie pagina 38.
Als er sprake is van omkoping en we daar niets aan doen, kan zowel u als het bedrijf
aansprakelijk worden gesteld. Hoewel het onderzoeken van dergelijke kwesties cultureel
verschillend kan zijn in sommige landen, dient elke functionaris die met ons zakendoet
te begrijpen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Het is belangrijk en gepast om onze
functionarissen te herinneren aan dit beleid.
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Antitrust en eerlijke concurrentie
Wij geloven in vrije en open concurrentie en zullen nooit deelnemen aan praktijken die de
concurrentie kunnen beperken. Wij proberen nooit een concurrentieel voordeel te behalen via
onethische of illegale zakelijke praktijken.

DE WET NALEVEN
De antitrust- en concurrentiewetgeving is erg complex en de eisen voor naleving kunnen
variëren naargelang van de omstandigheden, maar doorgaans zijn de volgende activiteiten
alarmsignalen en dienen ze te worden vermeden, en, indien gedetecteerd, gemeld aan de
juiste persoon op pagina 38.
• Voor de concurrentie gevoelige informatie van ons bedrijf delen met een concurrent.
• Voor de concurrentie gevoelige informatie van zakenpartners of andere derde partijen
delen met hun concurrenten.
• Proberen niet-openbare informatie over concurrenten te verkrijgen van nieuwe
medewerkers of kandidaten voor tewerkstelling.

Engageer u:
Sluit geen overeenkomsten af met concurrenten of anderen om enig gedrag uit te voeren
dat niet strookt met de concurrentiewetgeving, inclusief prijsafspraken of klanten,
leveranciers of markten verdelen.
Voer geen gesprekken met concurrenten over voor de concurrentie gevoelige informatie.

Let op:
Samenspanning - wanneer bedrijven in het geheim communiceren of afspraken
maken over hoe ze concurrentie zullen voeren. Dat kan gaan over overeenkomsten
of uitwisselingen van informatie over prijzen, voorwaarden, lonen of toewijzingen van
markten.
Offertevervalsing - wanneer concurrenten of leveranciers van diensten offertes
manipuleren en de eerlijke concurrentie wordt beperkt. Dit kan gaan over het vergelijken
van offertes, afspraken om geen offerte in te dienen of bewust niet-concurrentiële
offertes indienen.
Koppelverkoop - wanneer een bedrijf met invloed op de markt klanten dwingt om
akkoord te gaan met diensten of producten die ze niet willen of nodig hebben.
 umpprijzen - wanneer een bedrijf met invloed op de markt een dienst verkoopt onder
D
de kostprijs om een concurrent te elimineren of te schaden, met de bedoeling het
verlies van inkomsten later te recupereren door de prijzen te verhogen nadat de klant is
geëlimineerd of geschaad.
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Vragen en antwoorden
Ik heb gevoelige prijsinformatie ontvangen van een van onze concurrenten. Wat moet
ik doen?
Neem onverwijld contact op met de juiste persoon op pagina 38 voordat u verdere actie
onderneemt. Het is belangrijk dat we, vanaf het moment dat we dergelijke informatie
ontvangen, respect voor de antitrustwetgeving laten zien, en dat we duidelijk maken
dat we verwachten dat anderen dat ook doen. Daarvoor moet de juiste actie worden
ondernomen, wat alleen geval per geval beslist kan worden en waarbij mogelijk een brief
naar de concurrent moet worden gestuurd.

Antiwitwaspraktijken
Witwaspraktijken zijn een wereldwijd probleem met verstrekkende en ernstige gevolgen. Het
wordt gedefinieerd als het proces van illegale opbrengsten omzetten zodat bedragen legitiem
lijken te zijn, en beperkt zich niet tot contante transacties. Betrokkenheid bij dergelijke activiteiten
ondermijnt onze integriteit, schaadt onze reputatie en kan ons bedrijf en de betrokkenen
blootstellen aan ernstige sancties. Meld alle verdachte financiële transacties en activiteiten aan
de juiste persoon op pagina 38 en, indien nodig, aan de juiste overheidsinstanties.

Import, export en wereldwijde handel
Cascade doet wereldwijd zaken ter ondersteuning van een groeiend wereldwijd klantenbestand.
Als we onze wereldwijde reputatie willen behouden en willen groeien, moeten alle medewerkers,
functionarissen en directeurs niet alleen de Amerikaanse wetgeving naleven betreffende de
import, export en doorvoer van onze producten, maar ook de wetgeving van andere landen
waar onze producten worden geproduceerd, gerepareerd of gebruikt. Elke schending van deze
wetgeving, zelfs uit onwetendheid, kan nadelige en langdurige gevolgen hebben voor ons bedrijf.
Als uw verantwoordelijkheden onder meer de export van producten of de ontvangst van
geïmporteerde producten zijn, bent u verantwoordelijk om klanten, leveranciers en transacties te
controleren om te garanderen dat we aan alle toepasselijke export- en importvereisten voldoen.

ANTIBOYCOTVOORSCHRIFTEN
Wij zijn onderworpen aan de antiboycotbepalingen van de Amerikaanse wetgeving die eist
dat we weigeren deel te nemen aan buitenlandse boycots die de Verenigde Staten niet
goedkeurt. Wij melden onmiddellijk elk verzoek om deelname aan, ondersteuning van of het
verstrekken van informatie betreffende een niet door de Verenigde Staten goedgekeurde
boycot.
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Engageer u:
Zorg dat u alle nodige licenties verkrijgt voor de export of doorvoer van producten,
diensten of technologie.
Meld complete, accurate en gedetailleerde informatie over elk geïmporteerd product,
inclusief de plaats(sen) van productie en de volledige kostprijs.
Richt eventuele vragen die u hebt over de import of export van onze producten,
onderdelen of technologie aan de juiste persoon op pagina 38.

Let op:
Technische gegevens en technologie doorgeven aan iemand in een ander land, zoals via
e-mail, gesprekken, vergaderingen of de toegang tot databases. Deze beperking geldt
niet alleen voor het delen van informatie met collega’s, maar ook met niet-werknemers.
Het transporteren van bedrijfsmiddelen die bepaalde technologie bevatten (zoals een
computer die een medewerker meeneemt op zakenreis) naar het buitenland.

Vragen en antwoorden
Voor mijn werk heb ik regelmatig contact met douaneambtenaren. Als onderdeel van
mijn job word ik regelmatig gevraagd de douanediensten informatie te geven over
wat wij importeren en exporteren. Moet ik echt telkens contact opnemen met de
juiste persoon op pagina 38 voordat ik informatie doorgeef aan de overheid?
De juiste aanpak hier zou zijn met uw manager te bespreken welke soorten verzoeken
uw afdeling regelmatig ontvangt van de douane. Een goed begrip van deze routinematige
verzoeken kan ertoe leiden dat ze zonder juridische controle kunnen worden
afgehandeld. Voor uitzonderlijke verzoeken is controle door de juiste persoon nog steeds
vereist, om te garanderen dat u er accuraat, volledig en in overeenstemming met de wet
op reageert.

Politieke activiteiten
U hebt het recht om vrijwillig deel te nemen aan de politiek, inclusief het leveren van persoonlijke
politieke bijdragen. U moet echter steeds duidelijk maken dat uw persoonlijke standpunten en
acties niet die van Cascade zijn en u mag nooit geld van het bedrijf gebruiken voor enig politiek
doeleinde zonder de juiste toestemming.

Engageer u:
Z org dat uw persoonlijke politieke standpunten en activiteiten niet worden beschouwd
als die van ons bedrijf.
Gebruik onze hulpmiddelen of faciliteiten niet ter ondersteuning van uw persoonlijke
politieke activiteiten.
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Let op:
Lobbyen. Contact met overheidsambtenaren of regelgevende instanties dat kan worden
beschouwd als lobbyen, moet vooraf worden besproken en gecoördineerd met de juiste
persoon op pagina 38.
Druk uitoefenen. Oefen nooit rechtstreeks of onrechtstreeks druk uit op een andere
medewerker om een bijdrage te leveren aan, steun te verlenen aan of zich te verzetten
tegen enige politieke kandidaat of partij.
Ongepaste invloed. Vermijd zelfs de schijn van politieke bijdragen of bijdragen aan
liefdadigheidsinstellingen om in de gunst te komen bij iemand of ongepaste invloed uit te
oefenen.
Belangenconflicten. Een politiek ambt bekleden of campagne voeren mag geen
belangenconflict vormen, of lijken te vormen, met uw taken bij Cascade.

Vragen en antwoorden
Ik ga naar een geldinzameling voor een iemand die zich kandidaat stelt voor een lokaal
openbaar ambt. Mag ik mijn functie bij Cascade vernoemen, zolang ik geen geld of
middelen van het bedrijf gebruik?
Nee. Het zou ongepast zijn onze naam op enige manier te verbinden aan uw persoonlijke
politieke activiteiten.

Vragen en antwoorden
Ik zou een verkozen ambtenaar willen uitnodigen als spreker op een toekomstig
bedrijfsevenement. Is dat een probleem?
U moet daarvoor de goedkeuring krijgen van de juiste persoon op pagina 38 voordat u een
verkozen ambtenaar of andere overheidsambtenaar uitnodigt om een bedrijfsevenement
bij te wonen. Als de uitgenodigde midden in een herverkiezingscampagne zit, kan het
bedrijfsevenement worden beschouwd als steun aan de campagne. Afhankelijk van
de lokale wetgeving kan voedsel, drank of transport aangeboden aan de genodigde
worden beschouwd als geschenk. In de meeste gevallen zijn er beperkingen en is er
meldingsplicht.
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SAMENWERKEN MET
ONZE KLANTEN EN
ZAKENPARTNERS

Samenwerken met onze klanten en

zakenpartners
Eerlijk handelen

We behandelen onze klanten en zakenpartners op een eerlijke manier. We werken eraan om te
begrijpen wat ze nodig hebben, terwijl we steeds trouw blijven aan onze eigen ethische normen.
We vertellen de waarheid over onze diensten en capaciteiten en maken nooit beloftes die we niet
kunnen waarmaken.
Kortom, we behandelen klanten en zakenpartners zoals we zelf behandled willen worden.

Engageer u:
Behandel elke klant op een eerlijke manier.
 eageer op verzoeken en vragen van klanten. Beloof alleen wat u kunt waarmaken en
R
houd uw beloftes.
V olg nooit het verzoek van een klant om iets te doen wat u als onethisch of illegaal
beschouwt.
 eld elk potentieel belangenconflict tussen uzelf, onze klanten of ons bedrijf onmiddellijk
M
aan een manager.
Spreek u uit en praat erover met uw manager als u twijfels hebt over een fout, verzuim,
onnodige vertraging of kwaliteitsdefect of onze klantenservice.

Let op:
 ruk van collega’s of managers om er de kantjes vanaf te lopen wat kwaliteit of
D
leveringsnormen betreft.
De verleiding om klanten te vertellen wat u denkt dat ze willen horen in plaats van de
waarheid. Als een situatie onduidelijk is, geef dan eerst een eerlijk en accuraat beeld als
basis voor beslissingen.
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Relaties met leveranciers
Cascade evalueert en doet zaken met gekwalificeerde leveranciers (inclusief serviceleveranciers)
op een objectieve basis die steunt op eerlijkheid. Bij de selectie van leveranciers beoordelen we
elke leverancier op de capaciteit om aan onze zakelijke en technische behoeften en vereisten te
voldoen. We maken ook aankoopbeslissingen op basis van de kosten en voordelen voor Cascade
op de lange termijn. Alle overeenkomsten worden te goeder trouw onderhandeld en moeten
eerlijk en redelijk zijn voor beide partijen.

Belangenconflicten
Een belangenconflict kan optreden wanneer u tegenstrijdige belangen hebt die u kunnen
hinderen bij het nemen van een objectieve beslissing in naam van Cascade. Elk van ons wordt
verwacht naar beste vermogen te handelen en situaties te vermijden die kunnen leiden tot een
al dan niet schijnbaar belangenconflict, wat het vertrouwen dat anderen in ons hebben kan
ondermijnen en onze reputatie kan schaden.
Belangenconflicten kunnen werkelijk, potentieel of zelfs gewoon een perceptie zijn. Aangezien
deze situaties niet altijd duidelijk zijn, moet u ze volledig bekendmaken aan uw manager, zodat
we ze naar behoren kunnen evalueren, opvolgen en beheren.

Engageer u:
Voorkom situaties met belangenconflicten indien mogelijk.
Neem steeds zakelijke beslissingen in het belang van Cascade.
Bespreek met uw manager alle details van elke situatie die kan worden beschouwd als
een potentieel belangenconflict. Uiteindelijk moeten alle conflicten worden goedgekeurd
door het uitvoerend management.
Denk vooruit en ga proactief te werk bij situaties met een potentieel belangenconflict
tussen uzelf of een familielid en Cascade.
Kijk goed uit voor situaties, inclusief de volgende, die vaak voorkomende
voorbeelden van potentiële belangenconflicten zijn:
Zakelijke opportuniteiten
Als u een zakelijke opportuniteit te weten komt via uw job, is deze eerst en vooral
het eigendom van Cascade. Dat betekent dat u die opportuniteit niet voor uzelf mag
houden, tenzij u daarvoor de toestemming krijgt van de juiste persoon op pagina 38.
Vrienden en kennissen
Af en toe is het mogelijk dat u in een situatie belandt waarbij u samenwerkt met een
goede vriend of kennis die voor een klant, leverancier of concurrent werkt. Aangezien
het onmogelijk is om alle situaties te voorzien die een potentieel conflict kunnen
veroorzaken, moet u uw situatie bekendmaken aan uw manager, zodat die kan
bepalen of voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.
Tewerkstelling buiten het bedrijf
Om te garanderen dat er geen conflicten zijn en dat potentiële kwesties worden
aangepakt, moet u steeds alle tewerkstelling buiten het bedrijf bekendmaken aan en
bespreken met uw manager. Na eventuele goedkeuring moet u garanderen dat de
activiteiten buiten het bedrijf uw werk bij Cascade niet hinderen. Als u werkt voor een
concurrent, leverancier of klant, kan dat voor belangenconflicten zorgen die moeten
worden opgelost. Let ook goed op dat een eventuele goedgekeurde bijverdienste of
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persoonlijke verdienste geen concurrentie vormt voor Cascade.
Persoonlijke investeringen
Een conflict is mogelijk als u een aanzienlijk aandeel of ander financieel belang hebt
in een concurrent, leverancier, serviceleverancier of klant. Zorg dat u weet wat is
toegestaan - en wat niet is toegestaan - in ons beleid en vraag om hulp als u vragen
hebt.
Maatschappelijke activiteiten
Tenzij het bedrijfsmanagement u dat specifiek vraagt, mag u geen zetel accepteren in
de raad van bestuur of de adviesraad van een concurrent, leverancier, klant of partner,
vooral als u in uw huidige functie de mogelijkheid hebt om onze relatie met hen te
beïnvloeden.

Vragen en antwoorden
Is het als medewerker van Cascade mogelijk dat een familielid of goede persoonlijke
vriend een leverancier of klant is?
Ja, op voorwaarde dat aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Cascade beseft
dat er situaties zijn waarbij het in het belang van het bedrijf is zaken te doen met iemand
die op een bepaalde manier banden heeft met een medewerker van Cascade. Om deze
ethische kwestie op een praktijkgerichte manier aan te pakken en te garanderen dat
alle potentiële leveranciers en klanten eerlijk worden behandeld en geëvalueerd, moet
een functionaris van Cascade situaties goedkeuren die een potentieel conflict vormen.
Doorgaans staan we toe dat leveranciers of klanten die op een bepaalde manier banden
hebben met een medewerker van Cascade zakendoen met Cascade op voorwaarde dat:
(1) de relatie volledig wordt bekendgemaakt; (2) de relatie is gecontroleerd en formeel
goedgekeurd om te garanderen dat de belangen van Cascade worden beschermd; (3)
de leverancier of klant op precies dezelfde manier wordt behandeld als alle soortgelijke
leveranciers of klanten en; (4) de medewerker geen invloed of bevoegdheid heeft over de
zakelijke transacties of relatie. Er zijn twee klassen van controle en goedkeuring:
• Een relatie tussen een leverancier of klant en een medewerker die geen functionaris
is van het bedrijf, moet worden bekendgemaakt aan en goedgekeurd door een
functionaris van Cascade.
• Een relatie tussen een leverancier en een functionaris van Cascade (zoals de CEO, COO
of Vice President) van het bedrijf moet worden bekendgemaakt en goedgekeurd door
de Raad van bestuur.
Het is uiteraard nooit toegestaan concurrentie te voeren met Cascade of enige informatie
van Cascade aan te bieden of te delen met een concurrent van Cascade of iemand die
werkt voor een concurrent van Cascade.
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Geschenken en entertainment
Een bescheiden geschenk kan een attent “bedankje” zijn, of een maaltijd kan de juiste omgeving
zijn voor een zakelijke bespreking. Als deze echter niet zorgvuldig worden aangepakt, kan de
uitwisseling van geschenken en entertainment een belangenconflict of ander wangedrag lijken
te vormen. Dat geldt vooral als het vaak gebeurt of als de waarde groot genoeg is dat iemand
kan denken dat dit een zakelijke beslissing ongepast kan beïnvloeden. De juiste registraties van
dergelijke uitgaven moeten ook worden aangemaakt en bijgehouden.
Wij accepteren of geven nooit geschenken, gunsten of entertainment - zelfs niet als het strookt
met ons beleid - met de bedoeling enige beslissing ongepast te beïnvloeden.

Engageer u:
Wissel geschenken en entertainment uit als blijk van goodwill in zakelijke relaties, maar
geef of accepteer nooit geschenken en entertainment die de ontvanger verplichten of
lijken te verplichten.
Geef en accepteer alleen geschenken en entertainment die redelijke aanvullingen zijn op
zakelijke relaties.
Zorg dat u de beleidslijnen van de organisatie van de ontvanger begrijpt en naleeft
vooraleer geschenken, gunsten of entertainment aan te bieden of te geven.
Accepteer nooit contant geld of equivalent.
Vraag of eis geen persoonlijke geschenken, gunsten, entertainment of services.
Meld uw bezorgdheid als u vermoedens hebt dat een collega of derde partij die namens
ons handelt, betrokken zou kunnen zijn bij een poging om een beslissing van een klant of
overheidsambtenaar ongepast te beïnvloeden.

Let op:
Situaties die u of ons bedrijf in verlegenheid kunnen brengen, inclusief entertainment in
seksueel georiënteerde etablissementen.
 eschenken, gunsten of entertainment die redelijk kunnen zijn voor een privéklant maar
G
niet voor een overheidsambtenaar of -instantie.

Vragen en antwoorden
Tijdens een zakenreis heb ik een geschenk gekregen van een zakenpartner dat
volgens mij buitensporig was. Wat moet ik doen?
U moet uw manager of de personeelsafdeling zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
We moeten het geschenk wellicht teruggeven met een brief waarin ons beleid wordt
uitgelegd. Als een geschenk beperkt houdbaar is of niet praktisch is om terug te geven,
is een andere optie het te verdelen onder de medewerkers of te doneren aan een
liefdadigheidsinstelling, met een brief met uitleg aan de gever.

Vragen en antwoorden
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Tijdens contractonderhandelingen met een potentiële nieuwe leverancier vertelde de
nieuwe leverancier dat hij zich had ingeschreven voor een lokaal bedrijfsseminarie.
De leverancier kon het evenement niet bijwonen en vroeg of ik in zijn plaats wou
gaan. Ik dacht er toch al aan het seminarie bij te wonen, aangezien het onderwerp
van het seminarie van toepassing is voor mijn werk. Er is geen persoonlijk voordeel
voor mij, het zou goed zijn voor Cascade en het zou zonde zijn om de inschrijving niet
te gebruiken. Ik was van plan “ja” te zeggen, maar ik vraag me nu af of dat de juiste
beslissing zou zijn.
U moet het aanbod weigeren. Als u betrokken bent bij contractonderhandelingen, mag
u nooit geschenken accepteren terwijl de contractonderhandelingen aan de gang zijn.
Geschenken accepteren tijdens onderhandelingen kan lijken op oneerlijke praktijken en
is steeds ongepast.

Samenwerken met de overheid
Wij verbinden ons ertoe de vele speciale, wettelijke, regelgevende en contractuele eisen na te
leven die van toepassing zijn op ons werk met betrekking tot de overheid. Deze eisen kunnen
van toepassing zijn op aanbestedingen, facturering, onderaanneming, tewerkstellingspraktijken,
contractprestaties, geschenken en entertainment en andere kwesties.
Bovendien kan Cascade wettelijk verplicht zijn deze eisen op te leggen aan eventuele
functionarissen of onderaannemers die we aanwerven om het helpen bij het werk. U moet
steeds zorgen dat u weet of u zakendoet met een entiteit die is gerelateerd aan de overheid.
Dat is niet altijd even duidelijk. Bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen, oliebedrijven en
telecomoperatoren kunnen, geheel of gedeeltelijk, eigendom zijn van of bestuurd worden door
een overheid en onderworpen zijn aan speciale regels. Wanneer u twijfelt, bespreek de situatie
dan met uw manager of de personeelsafdeling.
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HANDELEN IN HET
ALGEMEEN BELANG

Handelen in

het algemeen belang
Burgerzin in het bedrijf
Wij geloven erin om een positief verschil te maken in het leven van mensen en de
gezondheid en het welzijn van de gemeenschappen waar we leven en werken te
handhaven. Wij promoten, stimuleren en ondersteunen uiteenlopende activiteiten voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. U wordt aangemoedigd deel te nemen aan de
vele initiatieven die we steunen.
We moedigen u ook aan het verschil te maken op persoonlijk vlak, maar in het algemeen
vragen we dat u dat doet in uw vrijetijd en op eigen kosten, waarbij u ervoor zorgt dat uw
activiteiten wettelijk zijn en stroken met onze beleidslijnen. Tenzij u vooraf goedkeuring
verkrijgt, mag u de gelden, middelen of de naam van Cascade niet gebruiken om uw
persoonlijke vrijwilligersactiviteiten te bevorderen.

Mensenrechten
Wij doen zaken op een manier die de mensenrechten en de waardigheid van iedereen
respecteert en we steunen internationale inspanningen ter promotie en bescherming van
de mensenrechten, inclusief een absoluut verzet tegen slavernij en mensenhandel.
Elk van ons kan helpen de inspanningen te steunen om misbruik zoals kinderarbeid,
slavernij, mensenhandel en dwangarbeid uit de wereld te helpen.

Engageer u:
Meld elk vermoeden of bewijs van misbruik van de mensenrechten in onze
activiteiten of in de activiteiten van onze leveranciers.
Denk eraan dat respect voor de menselijke waardigheid begint bij onze dagelijkse
interacties met elkaar en met onze leveranciers en klanten. Dat omvat het
stimuleren van diversiteit, het verwelkomen van mensen met een beperking en
ons steentje bijdragen om de rechten en de waardigheid van iedereen waarmee
we zakendoen te beschermen.

VERANTWOORDE INKOOP EN CONFLICTMINERALEN
Inkomsten van conflictmineralen zijn gelinkt aan financiering voor groepen die
deelnemen aan extreem geweld en gruweldaden tegen de mensenrechten. Daarom
gaan we proactief te werk bij de uitvoering van beleidslijnen en procedures doorheen
onze toeleveringsketen om op een verantwoorde manier in te kopen, de prestaties van
onze leveranciers op te volgen en, indien nodig, correctieve acties te eisen.
We werken nauw samen met leveranciers van grondstoffen, onderdelen
en componenten en communiceren onze verwachting dat leveranciers en
serviceleveranciers alle toepasselijke wetten naleven, inclusief wetten die gericht zijn
op het aanbieden van conflictvrije mineralen.
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Het milieu beschermen
We erkennen onze verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu en de maatschappij. We
verbinden ons tot duurzaamheid en de schade voor het milieu zo veel mogelijk te beperken,
evenals potentiële schade aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en het
publiek.

Engageer u:
Draag uw steentje bij om te garanderen dat de bescherming van de veiligheid van
medewerkers en het milieu een prioriteit is. Leg het werk stil en meld elke situatie die
volgens u kan leiden tot onveilige werkomstandigheden of schade aan het milieu.
 eef uw volledige medewerking in training over milieu, gezondheid en veiligheid en aan
G
de periodieke nalevingscontroles van de producten en activiteiten van ons bedrijf.
Zorg dat u alle relevante informatie van ons bedrijf voor uw functie en de effecten van
onze activiteiten op de gezondheid, de veiligheid en het milieu leest en begrijpt.
Ga proactief te werk en zoek manieren om afval, energie en het gebruik van grondstoffen
te minimaliseren.
Als u vragen hebt over naleving van de milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving,
neem dan contact op met de juiste persoon op pagina 38.
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Bevestigings-

formulier

Bij Cascade geloven we in het naleven van alle toepasselijke wetten en voorschriften. Alle
medewerkers van Cascade moeten dit Bevestigingsformulier jaarlijks invullen en indienen en
deelnemen aan alle vereiste training over ethiek en naleving.
Het indienen van dit formulier wijst erop dat u onze Code voor ethiek en
bedrijfsverantwoordelijkheden hebt gelezen en begrijpt en dat u:
• de Code naar beste vermogen hebt nageleefd.
• eventuele potentiële belangenconflicten hebt gemeld.
• contact zal opnemen met het management of een van de methodes voor melding in deze Code
zal gebruiken als u zorgen hebt met betrekking tot een medewerker of diens gedrag op het
werk.

Naam (in blokletters):__________________________________________________
Handtekening:_______________________________________________________
Datum:____________________________________________________________

Code voor ethiek en bedrijfsverantwoordelijkheden van Cascade Corporation
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Middelen
Middel:

Contact:

Human Resources

Global Chief Human Resources Officer (CHRO)
503.669.6300

Cascade Corporate Officers

www.cascorp.com/Over/Leidinggevend personeel

EthicsPoint-hotline van
Cascade

U kunt een melding indienen op deze site:
www.ethicspoint.com
of gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week,
bellen naar:
Australië 1-800-339276
Canada 866-293-2422
China (Noord) 10-800-712-1239
China (Zuid) 10-800-120-1239
Finland 0800-1-14945
Frankrijk 0800-902500
Duitsland 0800-1016582
Hongkong 800-964214
I erland 1-800615403
I talië 800-786907
J apan/JP 00531-121520
J apan/J5 0044-22-11-2505
K
 orea/K2 00308-110-480
K
 orea/KO 00798-1-1-009-8084
N
 ederland 0800-022-6174
N
 ieuw-Zeeland 0800-447737
Z uid-Afrika 080-09-92604
S
 panje 900-991498
Z weden 020-79-8729
V erenigd Koninkrijk 080-000328483
V erenigde Staten 866-293-2422

Corporate Legal Counsel
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Miller Nash Graham & Dunn
111 S.W. Fifth Avenue, Suite 3400
Portland, Oregon 97204, VS
Telefoon: (503) 224-5858
E-mail: jack.schwartz@millernash.com
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