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Voorwoord van de directie
Beste medewerkers,
geachte collega's,
Ondernemend, integer en innovatief zijn
de kernwaarden van de DMK Group – en
dat betekent dat we verantwoord, strategisch en duurzaam moeten opereren.
Op die manier leggen we de basis voor het
vertrouwen van onze klanten, zakelijke
partners, de samenleving en de eigenaren
van onze coöperaties – de melkveehouders
van DMK en DOC Kaas. Ieder van ons als lid
van de DMK Group heeft dan ook de taak
zich altijd en overal in te zetten om dit vertrouwen waard te zijn en het te vergroten.
Compliance komt neer op het handelen
conform de wet- en regelgeving. De DMK
Group is een internationale zuivelcoöperatie die in veel landen actief is en dat
betekent dat we aan allerlei wettelijke
voorschriften moeten voldoen. Elke overtreding van de wettelijke voorschriften kan
grote consequenties hebben. Het doel van
compliance is dan ook schade voor derden
en daarmee ook voor de DMK Group en
haar medewerkers te voorkomen en actief
te voorkomen dat er regels worden overtreden.
We vinden het bovendien vanzelfsprekend
dat we ethische normen in acht nemen en
zijn doordrongen van onze verantwoordelijkheid voor de economische, sociale en
ecologische gevolgen van ons handelen.
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Deze gedragscode is bedoeld te helpen omgaan met deze verantwoordelijkheid om de
belangen van de DMK Group en de algemene en persoonlijke belangen te beschermen.
In deze code hebben we de basisregels voor
de DMK Group samengevat die we overal
en altijd in acht nemen.
De concernleiding van de DMK Group, de
leden van het managementteam en de
directies van de zelfstandige dochterondernemingen staan achter deze gedragscode
en hebben zich verplicht alles in het werk te
stellen om bij te dragen aan het realiseren
van de doelen die ermee beoogd worden.
Ook van u wordt verwacht dat u zich hier
actief voor inzet en bijdraagt aan een bedrijfscultuur waarin deze gedragscode het
uitgangspunt vormt voor elk handelen. Zorg
daarom dat u vertrouwd raakt met deze
gedragscode en gebruik hem als leidraad
voor uw handelen. Volg de trainingen op
het gebied van compliance en draag via
verbetervoorstellen bij aan de verdere ontwikkeling van het compliance-programma.
Hiervoor en voor alle vragen op het gebied
van compliance kunt u altijd contact opnemen met Group Compliance.

voorschriften en wil voorkomen dat er handelingen plaatsvinden die onverenigbaar
zijn met deze beginselen. Voor een goed
functionerend compliancesysteem is het
noodzakelijk dat de naleving van de regels
gewaarborgd wordt. Maak gebruik van de
beschikbare mogelijkheden om signalen
van eventuele compliance overtredingen te
melden, verleen medewerking aan het onderzoek en help ons het compliancesysteem
te verbeteren.

De DMK Group zelf kan de wet- en regelgeving niet naleven en is daarvoor aangewezen op alle medewerkers afzonderlijk – zo
brengen we met name onze kernwaarden
ondernemend en integer in de praktijk!
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Hartelijk dank voor uw medewerking!

De DMK Group verlangt uitdrukkelijk gedrag dat in overeenstemming is met de van
toepassing zijnde wetgeving en interne
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Basisregels

Geldigheid van de gedragscode
In deze gedragscode hebben we de regels
en principes vastgelegd die wij, dat wil zeggen elke medewerker van1 DMK Deutsches
Milchkontor GmbH (hierna te noemen
“DMK”) en de aan haar gelieerde ondernemingen die geconsolideerd zijn in de
jaarrekening van DMK of anderszins beheert worden door DMK (hierna te noemen
“DMK Group”), naleven en in acht neemt.
Deze geldt wereldwijd voor iedereen die
in een rechtstreekse arbeidsrelatie met
de DMK Group staat, dat wil zeggen leidinggevenden, werknemers en stagiairs
(hierna te noemen “medewerkers”). Op de
leidinggevenden rust daarbij een bijzondere
verantwoordelijkheid, want zij hebben een
voorbeeldfunctie en moeten gedrag dat
in strijd is met de regels bij de DMK Group
voorkomen en hun medewerkers beschermen. Ook de leden van de directie en de
ondernemingsraad verplichten zich de gedragscode na te leven.

nadere bindende richtlijnen voor de onderwerpen waarvoor de afdelingen inhoudelijk
verantwoordelijk zijn.

Het is onmogelijk in de gedragscode alle juridische en ethische normen vast te leggen
die de DMK Group en haar medewerkers
in acht dienen te nemen. De gedragsregels
zijn vooral bedoeld om mogelijke risico's en
afwijkingen en de betekenis ervan voor de
onderneming te schetsen. De gedragscode dient als leidraad voor iedereen bij het
nemen van beslissingen. Voor belangrijke
compliance-thema's wordt de gedragscode aangevuld met richtlijnen. Ook zijn er

De DMK Group waarborgt dat de voor alle
medewerkers noodzakelijke voorwaarden
en arbeidsomstandigheden aanwezig zijn
om hun werkzaamheden op basis van
deze gedragscode te kunnen uitvoeren en
eventueel incorrect gedrag tijdig te kunnen
signaleren en te voorkomen. De DMK Group
ziet er op toe dat elke medewerker een exemplaar van deze gedragscode ontvangt in
een taal die hij beheerst.

1
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De DMK Group is mede verantwoordelijk
voor de samenleving, met name voor de
implementatie van economische, sociale en
ecologische duurzaamheidsnormen in de
aanvoerketen. Daarbinnen vallen natuurlijk
ook de DMK-melkproducenten als eigenaren van de coöperatie. De verwachtingen
die de DMK Group stelt aan andere leveranciers zijn vastgelegd in een gedragscode
voor leveranciers, waarbij duidelijk blijkt
dat duurzaamheid voor de DMK Group een
belangrijk element is van haar verantwoordelijkheid als ondernemer. Elke medewerker
kan zijn bijdrage leveren door zich bij zijn
dagelijks werk en in de omgang met derden
rekenschap te geven van deze verantwoordelijkheid jegens consumenten, het milieu
en de samenleving.

In alle gevallen worden onder personen zowel vrouwen als mannen verstaan;
ter wille van de leesbaarheid wordt hierna uitsluitend de mannelijke vorm gebruikt.
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Basisregels

1. Naleving van wetten
Bij alle zakelijke
§
handelingen en
beslissingen nemen
we de wetgeving in
acht die van toepassing is op ons handelen.

De DMK Group moet over de hele wereld voldoen aan
allerlei rechtsvoorschriften. Een overtreding van het
geldend recht kan juridische en ook ernstige economische gevolgen hebben voor de DMK Group en het
vertrouwen van consumenten, zakelijke partners,
het publiek en eigenaren van de coöperatie schaden.
Overtredingen kunnen bovendien ernstige consequenties hebben voor de individuele medewerkers
zelf, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsrechtelijke
of strafrechtelijke sancties, en dienen dan ook voorkomen te worden.
We verplichten ons daarom het geldende recht na te leven
en na te gaan welke wetten op ons van toepassing zijn. We
houden er rekening mee dat op de toepasselijke wet- en
regelgeving ook buitenlands recht van toepassing kan zijn.
Het naleven van de wet heeft altijd prioriteit boven andere
handelingen. Dit geldt zelfs wanneer het naleven van de
wet in bedrijfseconomisch opzicht ongunstig zou zijn.

2. Eerbiediging van de mensenrechten,
maatschappelijke en ethische normen
We eerbiedigen de §
mensenrechten,
maatschappelijke
en ethische normen.
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Bij de DMK Group met haar wortels in de coöperatie
worden niet alleen de wettelijke voorschriften nageleefd, maar zetten we ons ook in voor een integere
omgang met elkaar als medewerkers, melkveehouders en derden op basis van vertrouwen en gelijke
rechten. Daarvoor moeten we dezelfde ethische normen hanteren en respectvol met elkaar omgaan.
We eerbiedigen de mensenrechten wereldwijd en nemen
de algemeen erkende maatschappelijke en ethische normen in acht. De DMK Group biedt gelijke kansen voor
iedereen en tolereert geen enkele vorm van discriminatie
op grond van leeftijd, geslacht, afkomst, religie, levensbeschouwing, handicap of politieke opvattingen. We bejegenen elkaar en onze culturen respectvol en beleefd. We
accepteren geen vernederende, intimiderende of vijandige
handelingen en gedragingen. Dit geldt niet alleen binnen
de onderneming maar ook voor het gedrag van en jegens
zakelijke partners.
De wet heeft daarbij altijd voorrang. Maatschappelijke gebruiken die in strijd zijn met de wet zijn niet verenigbaar
met deze gedragscode. Gedrag dat in strijd is met dwingende
juridische voorschriften wordt niet getolereerd.

In de Universele Verklaring van de rechten van de
Mens van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden is vastgelegd welke eisen
en verwachtingen de internationale gemeenschap
koestert ten aanzien van de mensenrechten. Het zijn
fundamentele en algemeen geldende voorschriften.
Daarnaast zijn er bindende wettelijke voorschriften
voor werkgevers en werknemers om gelijke kansen en
gelijke behandeling te waarborgen.
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Verantwoordelijkheid
jegens consumenten,
milieu en maatschappij

3. Waarborgen
van kwaliteit en productveiligheid
§ Aan de kwaliteit en veiligheid van onze producten

worden de hoogste eisen gesteld. Het is voor ons
niet alleen een wettelijke verplichting maar ook onze
eigen eis dat onze producten altijd voldoen aan de
wettelijke, oﬃciële en interne normen. Het is de verantwoordelijkheid van de DMK Group risico's, nadelen en gevaren zoveel mogelijk uit te sluiten. Hiervoor
zijn we aangewezen op de medewerking van alle medewerkers en betrouwbare partners.

We houden ons aan
de van toepassing
zijnde regelingen op
het gebied van producten en productie
om de kwaliteit en
productveiligheid te
waarborgen.

Klanten letten bij hun beslissingen in dit verband
steeds meer op bepaalde eigenschappen van producten. Indien blijkt dat de gegarandeerde producteigenschappen ontbreken, is dat niet alleen in strijd met
de wet, maar kan dat ook negatieve gevolgen hebben
voor het imago van de DMK Group.
We houden ons aan de geldende voorschriften voor producten en productie- en kwaliteitseisen voor de volledige
productieketen binnen de DMK Group en zien daar ook op
toe bij de inkoop van grondstoffen en ingrediënten. Dit kan
gaan om wettelijke voorschriften, interne procedures en
kwaliteitsnormen van de DMK Group alsmede om erkende
normen of eisen van externe stakeholders. We waarborgen
dat altijd voldaan wordt aan de gegarandeerde producteigenschappen.
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Verantwoordelijkheid jegens consumenten, milieu en maatschappij

4. Bescherming van het milieu
en zuinig omgaan met hulpbronnen
We verplichten ons
het milieu zo goed
mogelijk te beschermen en zuinig om te
gaan met hulpbronnen.
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§ Als onderneming die wereldwijd actief is, is de DMK

Group verantwoordelijk voor de gevolgen van haar activiteiten voor natuur en milieu. Dat betekent natuurlijk dat we moeten voldoen aan de geldende milieuwetgeving en voorschriften van de overheid. Naast de
naleving van de regels van overheidswege zijn bij de
DMK Group duurzaam en milieuvriendelijk handelen
vanzelfsprekend verankerd in het bedrijfsbeleid.

We voldoen niet alleen aan de milieuwetgeving en voorschriften van de overheid, maar verplichten ons ook tot
ecologisch duurzaam handelen en dragen actief bij aan de
bescherming van natuur en milieu, gaan zuinig om met
hulpbronnen en spannen ons als onderneming in om de
bescherming van het milieu voortdurend en systematisch
te verbeteren. We geven ons bij zakelijke beslissingen ook
rekenschap van de behoeften van toekomstige generaties.
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Relatie met
zakelijke partners

5. Verbod op corruptie –
Omgang met geschenken en voordelen
voor eigen belang
§ Onder corruptie wordt verstaan misbruik van vertrouwen met het oogmerk een materieel of immaterieel
voordeel voor zichzelf of een derde, inclusief de onderneming, te ontvangen.

We onthouden ons
van elke vorm van
corruptie.

Corruptie is in grote delen van de wereld verboden en
kan leiden tot aanzienlijke straffen en geldboetes voor
de betrokkenen en de DMK Group. Het is sowieso in
strijd met onze kernwaarden “ondernemend en integer”. Bovendien zijn dit soort praktijken schadelijk
voor het imago van de DMK Group en ondermijnen ze
het vertrouwen van derden, klanten, melkveehouders
en zakelijke partners.
Voordelen in de vorm van geschenken en uitnodigingen kunnen echter ook deel uitmaken van de algemene handelsgebruiken en het onderhouden van
zakelijke betrekkingen, mits ze in een passend kader
worden gegeven en niet worden gebruikt om derden
te beïnvloeden.
We onthouden ons echter van en tolereren geen enkele
vorm van corruptie, door het niet aannemen of verlenen
van voordelen, zowel binnen de relatie met zakelijke partners als overheidsfunctionarissen om zakelijke beslissingen
of de uitoefening van het overheidsgezag te beïnvloeden.
Bij de omgang met geschenken, voordelen en uitnodigingen houden we ons aan de interne richtlijnen. Dit komt in
de praktijk neer op het volgende:
• Elk voordeel aangeboden aan een overheidsfunctionaris
met het doel een ambtelijke handeling mogelijk te maken
of te bespoedigen is streng verboden.
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Relatie met zakelijke partners

• Handelingen die het mogelijk maken marktdeelnemers
op oneerlijke wijze te benadelen of transacties met oneerlijke middelen te bewerkstelligen dienen achterwege
te blijven.
• Zonder passende tegenprestatie mogen geen betalingen
worden verricht of verlangd. Betaling mag in geen geval
plaatsvinden zonder gerechtvaardigde reden.
• Geschenken, uitnodigingen en overige voordelen mogen
uitsluitend binnen een passend kader worden verstrekt
of aanvaard.

6. Naleving
internationale handelsbeperkingen
We houden ons aan §
de geldende internationale handelsbeperkingen en overige
bepalingen van het
internationale handelsrecht.

De DMK Group is wereldwijd actief in allerlei landen
en exporteert producten naar het buitenland. Daarbij
zijn – afhankelijk van de omstandigheden van de zakelijke betrekkingen – de bepalingen van het nationale
en internationale handelsrecht van toepassing. Met
name de naleving van de handelsbeperkingen ten
opzichte van bepaalde landen (embargo's) of personen (sancties) is van groot belang. Inbreuken op de
desbetreffende voorschriften van het buitenlandse
handelsrecht kunnen leiden tot aanzienlijke straffen
en geldboetes voor de betrokkenen en de DMK Group.

7. Voorkomen van witwassen
en financiering van terrorisme
§ Witwassen en de financiering van terrorisme worden

bestreden op internationaal niveau, want ze zijn schadelijk voor de stabiliteit en integriteit van financiële
systemen en nationale economieën. Bij witwassen
worden geldstromen die voortvloeien uit criminele
praktijken de legale financiële en economische systemen in gesluisd en wordt de feitelijke herkomst verhuld. Onder het financieren van terrorisme wordt het
ter beschikking stellen van geld ter ondersteuning van
terroristische activiteiten verstaan. Daarom dient bij
het kiezen van zakelijke partners en wederpartijen de
nodige zorgvuldigheid te worden betracht en dienen
verdachte praktijken te worden gemeld. Schendingen
van bepaalde voorschriften ter bestrijding van witwassen gelden als overtredingen.

We houden ons aan
de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving inzake de
bestrijding van
witwassen en de
financiering van
terrorisme.

We onderhouden alleen zakelijke betrekkingen met partners
van wie we de identiteit kennen. Betalingen in contanten
mogen nooit worden aangenomen.
We betrachten de nodige zorgvuldigheid in de omgang met
zakelijke partners conform interne richtlijnen en nemen bij
verdachte betalingen contact op met Compliance.

We houden ons aan de geldende internationale handelsbeperkingen en overige bepalingen van het internationale
handelsrecht. Voor de naleving van de bepalingen en het
voorkomen van schendingen houden we ons aan de richtlijn inzake de controle van wederpartijen.
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Concurrentie
8. Integriteit en concurrentie
We houden ons aan
de van toepassing
zijnde wetgeving op
het gebied van de
mededinging.

§ Vrije concurrentie is een fundamenteel onderdeel van
een markteconomie en bevordert de eﬃciency, economische ontwikkeling en innovatie. De consequenties van schendingen van de wetgeving op het gebied
van de mededinging zijn ernstig. Zij kunnen leiden tot
aanzienlijke straffen en geldboetes voor de betrokkenen en de DMK Group.
Eerlijke concurrentie en eerlijk omgaan met concurrenten zijn onlosmakelijk verbonden met onze kernwaarden “integer en ondernemend”.
We houden ons bij ons dagelijks werk aan de geldende
wetgeving op het gebied van de mededinging. Over het
algemeen dienen daarbij de volgende principes in acht te
worden genomen:
• Tussen de DMK Group en derden mogen geen uitdrukkelijke of stilzwijgende afspraken worden gemaakt over
zaken die relevant zijn voor de mededinging. Alleen al
de schijn van concurrentievervalsende afspraken of
gedrag dient te worden vermeden. Relevante factoren
bij concurrentie zijn o.a. prijzen, onderdelen van prijzen,
verkoop- en inkoopvoorwaarden of de verdeling van
klanten en afzetgebieden.
• Een dominante marktpositie op zich is niet in strijd met
de wet. Wordt daar echter misbruik van gemaakt, dan is
dat wel in strijd met het mededingingsrecht. Handelingen
die bedoeld zijn om derden te beletten te concurreren
zijn dan ook verboden.
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Interne rechten
en plichten

9. Voorkomen van belangenverstrengeling
§ Alle medewerkers zijn daar op grond van hun arbeidsovereenkomst toe verplicht in het zakelijke belang
van de DMK Group. Er is sprake van potentieel conﬂicterende belangen wanneer het mogelijk is een
medewerker via zijn privébelangen te beïnvloeden
bij zijn werkzaamheden voor de onderneming.

We vermijden belangenverstrengeling
en geven openheid
van zaken.

We nemen onze beslissingen uitsluitend op basis van zakelijke criteria en laten ons niet beïnvloeden door persoonlijke
of politieke belangen of relaties. Daarbij dienen de volgende principes in acht te worden genomen:
• Geen enkele medewerker van DMK mag zijn positie
binnen het bedrijf misbruiken om zichzelf of anderen een
ontoelaatbaar economisch voordeel te bezorgen.
• Geen enkele medewerker mag middelen of hulpbronnen
van de DMK Group gebruiken ter ondersteuning van
politieke partijen of partijkandidaten in binnen- of buitenland. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning van verenigingen die politieke doelen beogen of partijbelangen
dienen.
Conflicterende belangen kunnen niet altijd volledig vermeden worden, maar als zich een belangenconflict voordoet,
lichten we onze leidinggevende erover in en zoeken we
samen naar een oplossing.
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Interne rechten en plichten

10. Veiligheid en gezondheid
op het werk
We respecteren
§
de normen voor de
veiligheid en bescherming van de gezondheid op het werk.

Veiligheid op het werk is een randvoorwaarde voor
goed functionerende werkprocessen en wederzijds
vertrouwen. De DMK Group neemt haar verantwoordelijkheid voor haar medewerkers zeer serieus en
organiseert de arbeidsomstandigheden zodanig dat
de veiligheid en gezondheid van de medewerkers
en zakelijke partners (met inbegrip van ingehuurde
arbeidskrachten, medewerkers van andere ondernemingen, leveranciers en bezoekers) bij de DMK Group
te allen tijde gewaarborgd worden.
We nemen de door de DMK Group getroffen voorzorgsmaatregelen en geformuleerde normen ten behoeve van de
veiligheid en bescherming van de gezondheid op het werk
in acht en brengen onze eigen veiligheid en gezondheid
noch die van derden in gevaar.

11. Bescherming van persoonsgegevens
We beschermen
persoonsgegevens.

§ Voor de omgang met persoonsgegevens zijn er wet-

telijke regelingen ter bescherming van de privacy en
persoonlijke gegevens. Het is uitsluitend toegestaan
persoonsgegevens te registreren, verwerken, opslaan
en gebruiken indien hiervoor een wettelijke of contractuele basis bestaat of de betrokkene hiervoor
toestemming heeft gegeven. Inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens schenden de rechten van
de betrokken personen en kunnen leiden tot grote
boetes en reputatieschade.

12. Beschermen van bedrijfseigendommen,
informatie en intellectueel eigendom
§ Niet alleen de bedrijfsinventaris, bedrijfsmiddelen en

producten zijn eigendommen van de DMK Group. De
DMK Group beschikt ook over intellectuele eigendommen, zoals merken en octrooien en veel bedrijfsgeheimen, zoals technische kennis en procesknowhow.
Deze kennis vormt de basis voor ons succes en de
DMK Group heeft een gerechtvaardigd belang bij de
bescherming ervan. Zorgvuldig omgaan met bedrijfseigendommen, bescherming van intellectuele eigendommen en vertrouwelijk behandelen van bedrijfsgeheimen dragen dus bij aan het veiligstellen van ons
succes.

We gaan correct om
met bedrijfseigendommen en intellectuele eigendommen
en behandelen
bedrijfsgeheimen
vertrouwelijk.

We gaan zakelijk, voorzichtig en kostenbewust om met
bedrijfseigendommen en beschermen deze tegen verlies,
beschadiging, ontvreemding, diefstal en verduistering.
We behandelen informatie die we in het kader van onze
werkzaamheden ontvangen vertrouwelijk en geven informatie die we ontvangen in verband met onze werkzaamheden bij de DMK Group niet door aan derden en gebruiken
die uitsluitend in het kader van onze werkzaamheden.
We beschermen de intellectuele eigendommen van de
DMK Group en erkennen ook die van derden als zodanig.
Vragen van de pers en verdere media-communicatie worden uitsluitend in overleg met de communicatieafdeling of
de directie van de locatie, behandeld.

Door verantwoord om te gaan met persoonsgegevens
draagt ieder van ons bij aan het waarborgen van de rechten
en belangen van medewerkers en zakelijke partners en het
beperken van de risico's voor de onderneming.
22
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Interne rechten en plichten
Kopzeile lorem ipsum

13. Beschermen van IT-systemen
We beschermen de
IT-systemen en de
gegevens die ermee
worden verwerkt en
opgeslagen.

§ Informatieverwerking is cruciaal voor onze werk-

zaamheden. Alle vitale strategische en operationele
functies en taken worden ondersteund door informatietechniek (hierna te noemen “IT”). De IT-systemen
staan echter bloot aan allerlei risico's. Aangezien ons
succes als onderneming staat of valt met de productie
en verkoop van onze producten is het van cruciaal
belang dat IT-systemen, inclusief de opgeslagen gegevens, optimaal beschermd worden tegen uitval,
toegang door derden en ongeoorloofde wijziging en
vernietiging.

We waarborgen de veiligheid van de IT-systemen en gegevens en nemen de IT-veiligheidsrichtlijn in acht.
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Correct omgaan met
compliance-kwesties

Compliance-organisatie
De situaties waarop deze gedragscode van
toepassing is, zijn net zo veelzijdig als de
activiteiten van de DMK Group. De principes van de gedragscode moesten daarom zo
algemeen mogelijk geformuleerd worden.
Het is dan ook denkbaar dat u situaties
tegenkomt die niet direct geregeld zijn in
deze code.
De DMK Group heeft een Complianceorganisatie in het leven geroepen die de
verschillende onderdelen van het concern
en Group Compliance bijstaat met hun
afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden. Elke medewerker ontvangt informatie
over deze verantwoordelijkheden en over
zijn contactpersoon voor compliance-vragen.

Voor vragen en onduidelijkheden omtrent
deze gedragscode is uw leidinggevende uw
eerste aanspreekpunt. Verder kan iedereen
met vragen over compliance contact opnemen met Group Compliance of met zijn
contactpersoon bij de Compliance-organisatie. Als er bij u een ondernemingsraad
is, kunt u met kwesties rond de belangen
van het personeel ook daar terecht. Bij vragen over de toepassing of inhoud van de
DMK-richtlijnen kunnen in overleg met de
eigen leidinggevende ook de opstellers van
de desbetreffende richtlijn informatie verstrekken.

Vragen over het wettelijk kader
of de interpretatie van de gedragscode
Het is niet altijd duidelijk welke eisen gesteld worden aan uw eigen gedrag. Soms
is het wettelijk kader moeilijk te begrijpen.
Ook over de interpretatie van de gedragscode kunnen onduidelijkheden ontstaan.
Als u niet zeker weet welke regels voor u
gelden of hoe u die moet toepassen in een
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bepaalde situatie, neem dan contact op
met een of meer van de bovengenoemde
functionarissen! Overtredingen van de wet
kunnen nu eenmaal grote consequenties
hebben – niet alleen voor uzelf en voor uw
collega's en de DMK Group, maar ook voor
consumenten en derden.
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Vragen over de toepassing van de regels in lastige dilemma's
Er kunnen zich situaties voordoen waarin u
wel weet wat de regels zijn, maar zich toch
afvraagt wat nu de juiste aanpak is. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren als u in een persoonlijk belangenconflict verwikkeld raakt,
tegenstrijdige instructies krijgt of wel handelt volgens de regels, maar dit ongunstige
bedrijfseconomische gevolgen heeft voor de

onderneming. Dit kan iedereen overkomen.
Belangrijk is echter wel dat u het zo vroeg
mogelijk meldt. Dit komt u niet op sancties
te staan. Want alleen door open met de
situatie om te gaan, kunnen we samen een
oplossing vinden die recht doet aan alle
belangen.

Inbreuken op de compliance
Ondernemend, integer en innovatief zijn
onze kernwaarden. Handelen is alleen ondernemend wanneer het binnen het kader
van de wet gebeurt en integriteit hangt
nauw samen met naleving van de regels.
Alleen door de regels en normen te eerbiedigen kunnen we de risico's en schade
voor de DMK Group, haar medewerkers en
zakelijke partners afwenden. Ons doel moet
vooral zijn incorrect gedrag en de bijbehorende risico's vroegtijdig te signaleren, te
onderzoeken en aan te pakken. Ernstige
overtredingen van wetten, deze gedragscode of de richtlijnen van de DMK Group
kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen
en andere consequenties.
Als u risico's opmerkt die voortvloeien uit
gedrag in strijd met de regels bij de DMK
Group, dient u dat normaliter eerst met uw
leidinggevende te bespreken. Schendingen
van deze gedragscode, zoals corruptie,
andere economische delicten en daarmee
vergelijkbare ernstige onregelmatigheden
die schadelijk kunnen zijn voor de DMK
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Group, dient u direct te melden aan Group
Compliance of de desbetreffende Compliance-manager.
Als u liever anoniem blijft, kunt u gebruikmaken van het klokkenluiderssysteem
via een externe ombudsman. In dat geval
bepaalt u of uw naam mag worden doorgegeven. Houd echter voor ogen dat verdachte
situaties het best opgehelderd kunnen worden wanneer er zoveel mogelijk informatie
beschikbaar is.
Zowel Group Compliance, de Compliancemanager als het klokkenluiderssysteem is
verplicht de identiteit van de melder en de
betrokkenen te beschermen. Dat geldt uiteraard ook wanneer de melding niet anoniem geschiedt. Druk op, of discriminatie
van klokkenluiders wordt niet getolereerd.
Uw rechten en de mogelijkheid direct contact op te nemen met uw contactpersoon
binnen de ondernemingsraad blijft gewoon
bestaan.
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Voorstellen voor verbetering
Voldoen de gedragscode en de richtlijnen
nog aan het geldende recht? Zijn bepaalde
eisen onduidelijk of voor tweeërlei uitleg
vatbaar? Zijn er thema's die onvoldoende
geregeld zijn? We moeten ons compliance-systeem voortdurend tegen het licht
houden en waar nodig verbeteren. De wettelijke randvoorwaarden kunnen immers
veranderen en bestaande processen kunnen
geoptimaliseerd worden.

Contactpersonen:
De contactgegevens voor de externe
ombudsman is te vinden op onze
DMK-Group bedrijfswebsite:
www.dmk.de/nl/onderneming/compliance/
Of stuur een email naar:
compliance@dmk.de

30

De medewerkers zijn het best in staat te
beoordelen of de compliance-processen
om schendingen van regels te voorkomen
inderdaad functioneren op hun werkterrein
of dat het beter kan. De DMK Group stimuleert de werknemers daarom uitdrukkelijk
dingen met elkaar te delen en van gedachten te wisselen. Verbetervoorstellen kunt u
altijd voorleggen aan Group Compliance of
de Compliance-manager, of uw eigen leidinggevende.
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