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Beste allemaal,

Onze leergierige geest, nieuwsgierige houding en zorgzame ingesteldheid 
worden in evenwicht gehouden door een compliance cultuur met 
een sterke focus op respect en naleving van hoge gezondheids-, 
veiligheids- en milieunormen (HSE). Iedereen binnen DOMO Chemicals 
is verantwoordelijk voor de ethische en veilige werking in onze 
bedrijfsactiviteiten. Niet in het minst om deze reden is dit verankerd in 
onze vier bedrijfswaarden:

Nieuwsgierigheid, Zorg, Respect 
en Verantwoordelijkheid. 

Onze visie is om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij 
door waarde te creëren voor al onze stakeholders. Onze missie, 
#caring is onze formule, is het ontwikkelen van polyamideoplossingen die 
bijdragen aan een duurzame verbetering van de wereld. Onze waarden, 
visie en missie vormen het DOMO verhaal, dat ons uiteindelijk leidt in het 
bereiken van onze ambities en doelstellingen. Het DOMO verhaal geeft 
vorm aan onze identiteit en maakt ons DOMO merk sterk en uniek.

Als een wereldwijde organisatie nemen we ons DOMO verhaal, en de 
verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat, zeer ernstig: We streven 
naar transparantie, diversiteit en integriteit. We streven ernaar om te allen 
tijde alle regels na te leven en de wettelijke en externe vereisten te volgen 
van de landen waarin we actief zijn. Naleving is zakelijk gezien verstandig. 
Daarom hebben we procedures en processen gedefinieerd om onze 
compliance-cultuur te ondersteunen, en beschikken we over richtlijnen, 
overlegprocedures en gepaste communicatiekanalen om ze te bespreken 
wanneer situaties niet aan onze hoge normen voldoen.

“Wij willen dat DOMO een plek 
is waar onze klanten graag 
terugkomen om zaken te doen 
en waar mensen graag werken.”
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De Gedragscode van DOMO Chemicals belichaamt onze normen, 
principes en gedragingen die fundamenteel zijn voor de succesvolle en 
ethische werking van ons bedrijf. Het is een duidelijk, praktisch document 
dat we vrijgeven als ons intern en extern richtinggevend kompas. De 
Gedragscode vormt de basis voor de relaties die wij onderhouden met 
collega’s, zakenpartners, lokale gemeenschappen en de maatschappij in 
het algemeen. De richtlijnen vormen de ruggengraat van ons individueel 
en organisatorisch gedrag en de beslissingen die we nemen. 

Onze Gedragscode geldt voor iedereen: Op mij, op ons ExCom (Executive 
Committee), op ons management team, op onze medewerkers en op 
iedereen die direct of indirect met onze organisatie samenwerkt. Wij 
stellen onszelf de hoogste normen op het vlak van klantgerichtheid, 
innovatie, samenwerking tussen de functies en prestaties, die alle gepaard 
gaan met even hoge normen op het vlak van professioneel en ethisch 
gedrag. Ongeacht onze individuele rollen, hiërarchische niveaus of 
geografische locatie binnen DOMO Chemicals, delen we allemaal de 
verantwoordelijkheid om aan deze normen te voldoen. Er valt niet over te 
onderhandelen en we zullen er geen compromissen over sluiten - nooit. Zij 
vormen onze “license to operate”.  

Neem de tijd om het document door te lezen. Geef het door en bespreek 
het met anderen. Het internaliseren van onze Gedragscode creëert een 
integere omgeving rondom ons, maakt optimaal gebruik van ieders tijd en 
talenten, bouwt wederzijds vertrouwen op en versterkt onze reputatie als 
industrieleider op het gebied van duurzame praktijken. 

Dank u voor het naleven van deze belofte.

Met vriendelijke groeten,

 Yves Bonte

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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1. INLEIDING 

Deze Gedragscode biedt een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO. Het gaat om de manier 
waarop we ons verhouden tot onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, 
leveranciers en de gemeenschap. De kerndoelstelling is het vertrouwen 
tussen DOMO en andere partijen op te bouwen en in stand te houden.
 
Wij willen dat DOMO een plek is waar onze klanten graag terugkomen om 
zaken te doen en waar mensen graag werken. We willen het vertrouwen 
van onze aandeelhouders om investeringen te ondersteunen. We willen 
gerespecteerd worden en welkom zijn in de gemeenschappen waar we 
zaken doen.  
 
Deze resultaten kunnen alleen worden bereikt als men zich aan 
gemeenschappelijke spelregels houdt. Iedereen die voor DOMO werkt, 
moet hier deel van uitmaken.

In deze Gedragscode verwijzen 
de termen “wij”, “onze”, “ons” en 
“DOMO” naar DOMO Chemicals 
Holding NV en de met haar 
verbonden ondernemingen.

Ons geloof in mensen en teamwerk vereist samenwerking 
met onze collega’s binnen de DOMO-Groep om onze 
bedrijfsdoelstellingen te bereiken. 

Onze woorden en daden moeten van respect getuigen ten 
opzichte van de verschillende mensen en culturen waarmee 
we werken en voor hun mensenrechten.
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DOMO heeft een globaal 
MVO-beleid aangenomen 
dat te vinden is in Bijlage 1.

2. IMPLEMENTATIE 

Deze Gedragscode biedt een gemeenschappelijk gedragskader voor 
alle werknemers van DOMO, ongeacht hun specifieke functie, directe 
werkgever of locatie in de wereld. Het biedt ons gemeenschappelijke 
basisregels voor een succesvolle uitvoering van onze Missie, Visie en 
Waarden.
 
De Code is niet bedoeld om allesomvattend te zijn. Voor bepaalde 
gebieden verwachten wij van onze bedrijven dat zij een gedetailleerd 
beleid ontwikkelen in overeenstemming met de lokale vereisten. De Code 
biedt een aantal basisbeginselen die kunnen worden opgenomen in het 
aanvullende lokale beleid dat voor uw bedrijfsactiviteiten vereist is. 

3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
 ONDERNEMEN 

Veel van de onderwerpen die in deze Code aan bod komen, vallen onder 
de brede noemer van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), 
die beschrijft hoe wij met onze stakeholders omgaan. 

4. BEDRIJFSINTEGRITEIT
4.1 Algemene beginselen

Alle bedrijfsactiviteiten dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de wet- en regelgeving van de landen waar het bedrijf gevestigd is. 
 
We concurreren eerlijk in de markten waarin we actief zijn. 
 
We moeten veilig werken en de beste praktijken binnen de sector 
toepassen ten gunste van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van 
onze medewerkers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarin 
we actief zijn. 
 
We moeten ernaar streven om DOMO voordeel te bieden op lange 
termijn, in plaats van individueel belang op korte termijn ten koste van de 
langetermijnbelangen van de organisatie. 
 
Ons geloof in mensen en teamwerk vereist samenwerking met onze collega’s 
binnen de DOMO-Groep om onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

P. 23
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Onze woorden en daden moeten van respect getuigen ten opzichte van 
de verschillende mensen en culturen waarmee we werken en voor hun 
mensenrechten. 
 
Corrupte praktijken zijn onaanvaardbaar. Er zullen geen steekpenningen of 
soortgelijke betalingen worden gedaan aan, of geaccepteerd van, eender 
welke partij. 
 
Alle handelstransacties zullen correct en nauwkeurig worden geregistreerd. 
 
Verkoopagenten, onderaannemers, consultants en soortgelijke adviseurs 
moeten in overeenstemming met deze beginselen worden aangesteld en 
worden betaald tegen een tarief dat in overeenstemming is met de waarde 
van hun diensten. 
 
De activa en vertrouwelijke informatie moeten ten volle worden beschermd 
en mogen door de medewerkers niet worden gebruikt voor persoonlijk 
gewin. 
 
Medewerkers mogen zich niet bezighouden met activiteiten waarbij sprake 
is of lijkt te zijn van een conflict tussen hun persoonlijke belangen en de 
belangen van DOMO. Medewerkers dienen in alle zakelijke transacties een 
eerlijk, objectief en onpartijdig oordeel te vellen, waarbij de belangen 
van DOMO voorrang krijgen op persoonlijke belangen in zaken die 
gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten van DOMO. Er is sprake van een 
belangenconflict wanneer uw eigen persoonlijke belangen van invloed zijn 
op uw plicht om te handelen in het belang van DOMO. U moet elke situatie 
vermijden die een daadwerkelijke of potentiële belangenvermenging 
veroorzaakt. Conflicten kunnen ontstaan door: aandeelhouderschap, 
directe of indirecte persoonlijke belangen in contracten, het zoeken naar 
of accepteren van geschenken of entertainment dat als buitensporig kan 
worden beschouwd in uw zakelijke omgeving, posities of relaties buiten 
DOMO, of het gebruik van vertrouwelijke informatie.
 
DOMO doet geen donaties voor politieke doeleinden. 

 U dient elke mogelijke 
of daadwerkelijke 
belangenvermenging 
onmiddellijk te melden 
aan uw directe manager, 
de Chief Human 
Resources Manager, de 
Chief Legal Officer of de 
CEO. Gelieve één van hen 
te raadplegen in geval 
van twijfel.

Vertrouwen en integriteit zijn 
van vitaal belang voor DOMO. 
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4.2 Speaking Up

Vertrouwen en integriteit zijn van vitaal belang voor DOMO. Wangedrag 
en wanpraktijken schenden het vertrouwen en brengen onze reputatie en 
ons bedrijf in gevaar. De beste manier om het vertrouwen te beschermen 
is om medewerkers die een oprecht vermoeden van wangedrag hebben, 
te laten weten dat ze zich kunnen uitspreken in een veilige omgeving, 
zonder bang te hoeven zijn voor vergelding. 
 
Ons beleid inzake de Speaking up is opgenomen in Bijlage 2. Hierin 
staan voorbeelden van wangedrag en van wat van medewerkers mag 
worden verwacht als ze zich zorgen maken over dergelijk wangedrag. Alle 
medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het welslagen van dit beleid. 
Meldingen van medewerkers worden serieus genomen en vertrouwelijk 
onderzocht. Vergelding jegens een medewerker die te goeder trouw met 
een oprechte zorg naar voren komt, zal niet worden getolereerd. 

5. MILIEURISICOBEHEER 

We vragen de medewerkers van DOMO een proactieve aanpak van het 
milieurisicobeheer te hanteren. 
 
DOMO zet zich in voor de Veiligheid, dat wil zeggen geen persoonlijk letsel 
en geen schade aan het milieu. Ons doel is om innovatieve, efficiënte en 
duurzame bedrijfsoplossingen te bieden in de ondersteunende diensten 
aan onze klanten. 

Ons beleid inzake 
de Speaking up is 
opgenomen in Bijlage 2.

We vragen de medewerkers van DOMO 
een proactieve aanpak van het milieurisicobeheer 
te hanteren. 

P. 25
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Alle informatieverzoeken 
van de 
mededingingsautoriteiten 
moeten onmiddellijk aan 
de Chief Legal Officer 
worden gemeld. 

6. CONCURRENTIE 

DOMO‘s passie voor succes betekent dat we effectief en eerlijk zullen 
concurreren in de markten waarin we actief zijn. 

Concurrentieverstorend gedrag is slecht voor onze klanten, maakt ons 
naar binnen gericht en zelfgenoegzaam en is onaanvaardbaar voor de 
gemeenschap in het algemeen. DOMO‘s passie voor succes betekent dat we 
effectief en eerlijk zullen concurreren in de markten waarin we actief zijn. 

Managers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de 
mededingingswetgeving in hun werkgebied en voor een grondige opleiding 
van alle relevante medewerkers op dit gebied, met handleidingen die 
op regelmatige basis moeten worden geraadpleegd. De programma’s 
en handleidingen voor de naleving van de mededingingsregels zullen 
regelmatig worden bijgewerkt en geüpdatet. Er is een bewijs van een actief 
nalevingsprogramma vereist ter verdediging in het geval u en DOMO in 
vervolging zijn gesteld door de mededingingsautoriteiten. 
 
Actieve naleving vereist dat u zich interesseert in concurrentievraagstukken, 
indringende vragen stelt en leiderschap toont op het gebied van de 
naleving. Identificeer de concurrentiegebieden waar uw bedrijf het meeste 
risico loopt en behandel deze in regelmatige opleidingssessies. 

Acquisities en desinvesteringen moeten worden gemeld aan de 
toezichthoudende instanties en goedgekeurd in het kader van het 
mededingingsrecht. 

Wees bewust van de mogelijke verplichting om interne en externe studies, 
verslagen en analyses van transacties en relevante markten (met inbegrip 
van documenten die aan de Raad van Bestuur van DOMO worden 
voorgelegd) openbaar te maken wanneer om goedkeuring van de 
mededinging wordt verzocht of wanneer een onderzoek wordt ingesteld 
door de mededingingsautoriteiten. 
 
Vertel medewerkers over de bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten om ter plaatse en andere onderzoeken in te 
stellen, en wat in deze situaties van hen verwacht wordt. 

Het beleid inzake 
de naleving van het 
mededingingsrecht is 
opgenomen in Bijlage 3. 

P. 29

DOMO‘s passie voor succes betekent dat we 
effectief en eerlijk zullen concurreren in de 
markten waarin we actief zijn. 

10

Gedragscode DOMO



7. ONZE MENSEN 

Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze elk probleem in verband 
met hun tewerkstelling binnen de Groep op vertrouwelijke basis kunnen 
bespreken. 
 
De ondernemende geest van onze medewerkers is een van de grote troeven 
van een organisatie als DOMO. Medewerkers moeten rechtvaardig en 
eerlijk worden behandeld. Medewerkers verdienen erkenning en beloning 
voor hun prestaties en positieve houding. Ongepast gedrag of ondermaatse 
prestaties worden onder de aandacht gebracht van de medewerker en 
deze wordt in staat gesteld op deze beschuldigingen te reageren. 
 
Uitgezonderd in het geval van ontslag op staande voet wegens ernstig 
wangedrag, moeten medewerkers een redelijke kans krijgen om het 
ongepaste gedrag of de ondermaatse prestaties te verhelpen. 

Gezondheid en veiligheid op het werk 

DOMO zet zich in voor het behalen van veiligheidsdoelstellingen, dat 
wil zeggen geen letsel, geen milieuschade en geen nefaste invloed op 
de mensenrechten. Het veiligheidsbeleid, waarin de visie, de waarden, 
het gedrag en de inzet, die nodig zijn om veilig te werken, en de naleving 
om de milieuwetgeving te waarborgen zijn vastgelegd, wordt aan alle 
medewerkers verstrekt en is beschikbaar op de website van DOMO. 
 
Neem kennis van de eisen van alle toepasselijke wetten op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk. 
 
Pas de beste praktijken binnen uw sector toe met betrekking tot veiligheid 
en gezondheid. 
 
Herzie regelmatig uw risicobeheersystemen om ongelukken op de 
werkvloer goed te identificeren, te beheersen en te voorkomen. Wanneer 
er ongelukken gebeuren, moeten medewerkers tijdens het daaropvolgende 
onderzoek eerlijk worden behandeld. 

Het beleid van DOMO 
voorziet in een veilige 
werkomgeving voor al haar 
medewerkers (zie Bijlage 4). 

P. 31

ZORG is een kernwaarde van DOMO. Naast fysieke 
veiligheid draagt DOMO de mentale gezondheid 
en het welzijn van de werknemers hoog in het 
vaandel. Hou je eigen welzijn en dat van je 
collega’s in het oog. Zoek proactief steun bij je 
management, je HR- of HSE-collega’s wanneer 
nodig. Wij verwachten van leidinggevenden dat zij 
bijzondere aandacht besteden aan de fysieke en 
mentale gezondheid van onze collega’s. 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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De veiligheidsprocedures mogen nooit in het gedrang komen om de 
operationele doelstellingen te halen. 
 
Alle ernstige incidenten zullen aan de Raad van Bestuur moeten worden 
verklaard. 

Klachten 

Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze elk probleem in verband 
met hun tewerkstelling binnen de Groep op vertrouwelijke basis kunnen 
bespreken. Zij moeten dergelijke kwesties aan de orde kunnen stellen 
en erop kunnen vertrouwen dat DOMO zo snel mogelijk een eerlijke, 
onpartijdige en vertrouwelijke beslissing over de kwestie zal nemen. 

Inclusie & Diversiteit  

DOMO is een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij streven ernaar een 
divers personeelsbestand te ontwikkelen en een inclusieve en zorgzame 
werkomgeving te bieden waarin iedereen eerlijk en met respect wordt 
behandeld en zich opgenomen voelt, ongeacht persoonlijkheid,  geslacht, 
etniciteit, nationaliteit, klasse, huidskleur, leeftijd, seksuele identiteit, 
handicap, religie, burgerlijke staat of politieke overtuiging (zie bijlage 
5). Tewerkstelling en promotie binnen DOMO moet gebaseerd zijn op 
beroepsbekwaamheid en -kwalificaties.  
 
Wees omzichtig in de omgang met uw collega’s op de werkvloer, vooral 
die in lagere machtsposities. Elke medewerker moet zijn collega’s als 
individu waarderen en zich bewust zijn van het effect dat hun acties 
en woorden kunnen hebben op anderen. Wees inclusief en alert voor 
mogelijke uitsluitingen of pesterijen op de werkvloer en let op hoe u 
omgaat met de problemen die daaruit voortvloeien. DOMO beschouwt 
handelingen waarbij sprake is van intimidatie als ernstig wangedrag.  

Medewerkers moeten het gevoel hebben 
dat ze elk probleem in verband met 
hun tewerkstelling binnen de Groep op 
vertrouwelijke basis kunnen bespreken.

Wij zetten ons in voor 
de ontwikkeling van 
een divers 
personeelsbestand en 
bieden een werkomgeving 
waarin iedereen eerlijk 
en met respect wordt 
behandeld, ongeacht 
geslacht, etniciteit, 
nationaliteit, klasse, 
huidskleur, leeftijd, seksuele 
identiteit, handicap, 
religie, burgerlijke staat of 
politieke overtuiging (zie 
Bijlage 5). 

P. 33
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Vrijheid van vereniging 

Wij respecteren het individuele recht op vrijheid van vereniging. 
Wij verhouden ons tot onze medewerkers op basis van zowel collectieve 
als individuele overeenkomsten, volgens de lokale wetgeving, gebruiken 
en praktijk. 

8. MENSENRECHTEN 

Wij steunen en handhaven de beginselen van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. In het bijzonder zullen we geen kinderarbeid 
of dwangarbeid tolereren in onze eigen activiteiten of die van onze 
leveranciers. De term “kind” verwijst naar elke persoon onder de leeftijd van 
15 jaar, of onder de leeftijd voor het voltooien van de leerplicht, of onder 
de minimumleeftijd voor tewerkstelling in het land, afhankelijk van welke 
prevalerend is. De minimumleeftijd voor risicovol werk bedraagt 18 jaar. 

Wij respecteren het individuele 
recht op vrijheid van vereniging. 

Wij steunen en handhaven de beginselen van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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9. ANTI-OMKOPINGS- EN ANTI 
 CORRUPTIEBELEID 

Wij zetten ons in om onze activiteiten op een faire, eerlijke en ethische 
manier uit te voeren in overeenstemming met de wetten en regels van de 
landen waarin wij actief zijn. 
 
Corrupte praktijken zijn daarom onaanvaardbaar. We hanteren een 
nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie. U mag geen 
steekpenningen of soortgelijke betalingen doen aan, of aannemen van, 
welke partij dan ook. 

 

10. LEVERANCIERS 

We willen een verantwoordelijke en waardevolle partner zijn in de 
chemische industrie en blijven bouwen aan een duurzame onderneming 
die ten dienste staat van haar klanten, medewerkers en aandeelhouders 
en de gemeenschappen waarin zij leven. 
 
Een sterk en dynamisch leveranciersbestand is essentieel voor ons succes 
op lange termijn. We vertrouwen op de expertise en de vaardigheden van 
leveranciers om aan de veranderende behoeften van klanten te voldoen. 
 
Wij zetten ons in om samen met leveranciers te werken aan de 
ontwikkeling van efficiëntere, veiligere en duurzamere toeleveringsketens 
door ons te houden aan de principes en waarden die zijn vastgelegd in de 
Gedragscode en het Veiligheidsbeleid.

Om u te helpen bij 
het naleven van deze 
principes heeft DOMO 
een Anti-omkopings- en 
Anti-corruptiebeleid 
opgesteld, dat u in 
Bijlage 8 kunt vinden. 

P. 38

Wij zetten ons in om onze activiteiten op een 
faire, eerlijke en ethische manier uit te voeren.
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11. RISICOBEHEER 

Een effectief risicobeheer is van vitaal belang voor de verdere groei 
en is van essentieel belang om bij te dragen aan het succes van DOMO. 
Ons doel is om een sterke risicobeheercultuur te verankeren in de hele 
DOMO-Groep. 
 
Een sterk kader voor Bedrijfsrisicobeheer en Interne Controlesystemen 
zal, als onderdeel van het Programma inzake het Risicobeheersings- en 
Bestuursbeleid van de Groep, de mogelijkheid bieden om risico’s in te 
schatten en te beperken, en om toegevoegde waarde voor audits te 
creëren door de systemen, processen en efficiëntie te optimaliseren. 

De richtlijnen voor 
risicobeheer zijn 
beschreven in Bijlage 6. 

We willen een verantwoordelijke en waardevolle 
partner zijn in de chemische industrie en blijven 
bouwen aan een duurzame onderneming.

P. 35

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
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12. GEGEVENSBESCHERMING 
 EN PRIVACY 

Medewerkers moeten alle informatie die zij tijdens hun tewerkstelling 
hebben verkregen, vertrouwelijk behandelen. 

Het beleid van DOMO is erop gericht om de vertrouwelijkheid van 
informatie met betrekking tot haar medewerkers en klanten te handhaven 
in overeenstemming met de GDPR-regelgeving. De basisprincipes van de 
GDPR, de persoonsgegevens die wij verwerken van onze medewerkers en 
onze algemene gedragsregels met betrekking tot gegevensbescherming 
zijn opgenomen in Bijlage 9. Waar er meer specifieke of afwijkende lokale 
privacywet- en regelgeving is, zal dit beleid worden aangepast aan de 
lokale wettelijke vereisten. 

De basisprincipes 
van de GDPR, de 
persoonsgegevens 
die wij verwerken van 
onze medewerkers 
en onze algemene 
gedragsregels 
met betrekking tot 
gegevensbescherming 
zijn opgenomen in 
Bijlage 9. 

P. 44

Werknemers moeten alle informatie die zij in de 
loop van hun dienstverband hebben verkregen, 
vertrouwelijk behandelen.
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14. AUDIT EN COMPLIANCE VALIDATIES 

De leden van het Directiecomité van DOMO (“ExCom”, Executive 
Committee) wordt gevraagd om jaarlijks bij het opstellen van de 
jaarrekening de naleving van de relevante onderdelen van de 
Gedragscode te valideren of om aan te geven voor welke onderdelen 
zij niet kunnen valideren. Deze validaties kunnen worden 
onderworpen aan een controle door de Interne Auditafdeling. 

DOMO’s Beleid inzake 
Sociale Media is te vinden 
in Bijlage 7. Dit beleid legt 
een aantal richtlijnen 
en principes vast die de 
medewerkers van DOMO 
moeten volgen bij het 
gebruik van sociale media. 

P. 35

13. SOCIALE MEDIA 

Sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, maken gebruik van 
online technologie om mensen en bedrijven in staat te stellen gemakkelijk 
te communiceren via het internet. 
 
In al onze communicatie, ook via sociale media, zijn we verplicht om 
bepaalde klantinformatie vertrouwelijk te houden en om respect te tonen 
voor de diverse mensen en collega’s met wie we samenwerken. 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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ACCOUNTABILITY

STRONG VALUES

We are responsible for the successful 
development and long-term profitability of our 
organization. We take ownership in responding 
to the needs of our stakeholders whilst always 
having DOMO’s and society’s interest in 
mind. We strive to reach the highest level of 
excellence. 
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We care about our people, our stakeholders, 
and our planet.
We are mindful of the safety, well-being and 
growth of our employees. We cooperate and 
share knowledge to excel as a team. 
We foster partnerships with our stakeholders 
and seek to extend collective knowledge to 
exceed expectations.
We are committed to providing sustainable 
solutions and engaging with our stakeholders to 
protect the planet. 

CARE

STRONG VALUES

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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CURIOSITY

STRONG VALUES

We embrace creativity to achieve our 
company’s purpose. We innovate and we 
courageously explore new horizons to excel in 
all we do. It is part of our culture to ask bold 
and brave questions.
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We respect all the people we work with. We 
demonstrate an inclusive and open mind-set, 
and we embrace each other’s differences. We 
communicate transparently and we act with 
integrity to foster trust.

RESPECT

STRONG VALUES

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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BIJLAGEN
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Bijlage 1

BELEID INZAKE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN 

Inleiding 

DOMO is een chemiebedrijf dat over de hele wereld actief is. 
 
Dit MVO-beleid is vastgesteld door het DOMO ExCom en is gecommuniceerd aan al onze medewerkers. We zijn 
vastbesloten om het doorlopend te implementeren. 
 
DOMO zet zich in om openlijk te rapporteren en te communiceren over haar reactie op MVO-kwesties. 
 
Dit beleid zal van tijd tot tijd worden herzien en waar nodig worden bijgewerkt om de ontwikkelingen in onze 
bedrijven en de beste praktijken te weerspiegelen. 

Bedrijfsintegriteit 

Van alle DOMO-medewerkers wordt verwacht dat zij zaken doen om de reputatie van de Groep te versterken. 
De belangrijkste principes die bepalend zijn voor ons gedrag en onze bedrijfsvoering, zijn: 

• Alle bedrijfsactiviteiten dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de 
landen waar de bedrijfsactiviteiten gevestigd zijn. 

 
• We concurreren eerlijk in de markten waarin we actief zijn. Corrupte praktijken zijn onaanvaardbaar. Er zullen 

geen steekpenningen of soortgelijke betalingen worden gedaan aan, of geaccepteerd van, eender welke partij. 
 
• Medewerkers mogen zich niet bezighouden met activiteiten waarbij sprake is of lijkt te zijn van een conflict 

tussen hun persoonlijke belangen en de belangen van DOMO. 
 
• Medewerkers die zich volgens de Speaking up melden wanneer zij oprechte verdenkingen hebben van 

wangedrag waar dan ook in de organisatie, zullen serieus worden genomen en niet geviseerd worden. Zij 
kunnen hun bezorgdheid uiten bij hun directe manager, de Chief Human Resources Officer of de interne 
bedrijfsjurist van hun bedrijfsafdeling. Hun bekommernissen zullen naar behoren worden onderzocht en de 
nodige maatregelen zullen worden genomen. 

 
• DOMO doet geen donaties voor politieke doeleinden. 

Milieu 

Wij hechten veel waarde aan de natuurlijke omgeving en zetten ons in voor een goed milieubeleid in onze 
bedrijfsvoering. Onze bedrijven zijn verplicht zich te houden aan de relevante milieuwet- en regelgeving en om de 
volgende principes toe te passen: 

 
• de naleving van het Veiligheidsbeleid van DOMO - zet u in en draag bij aan goede milieupraktijken in onze 

dagelijkse activiteiten. 
• het verbeteren van de efficiëntie van ons gebruik van grondstoffen en energie. 
• minimalisering van emissies en afval. 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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• met integriteit, eerlijkheid en respect reageren op de bekommernissen van de gemeenschap. 
• op zoek gaan naar leveranciers die een proactieve benadering hanteren inzake milieurisicobeheer en die op 

een verantwoorde wijze omgaan met natuurlijke bronnen. 

De ondernemende geest van onze medewerkers is een van onze grote troeven. Medewerkers moeten rechtvaardig en 
eerlijk worden behandeld en beloond voor hun prestaties. Ons tewerkstellingsbeleid verplicht ons ertoe: 
 

• een veilige werkomgeving te bieden door middel van de beste praktijken op het gebied van gezondheids- en 
veiligheidsbeheer in al onze bedrijven. 

• een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt, die zich inzet voor de ontwikkeling van een divers 
personeelsbestand waarbij iedereen fair wordt behandeld, ongeacht geslacht, ras, seksuele geaardheid, 
leeftijd, handicap, religie of etnische afkomst. 

• een omgeving te creëren waarin iedereen wordt aangemoedigd om het beste van zichzelf te geven en zijn of 
haar mogelijkheden ten volle te benutten, door het bieden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

• ervoor te zorgen dat medewerkers elk probleem in verband met hun dienstverband kunnen bespreken en erop 
kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke, onpartijdige en vertrouwelijke beoordeling van de kwestie zullen krijgen. 

Wij respecteren het individuele recht op vrijheid van vereniging. Wij verhouden ons tot onze medewerkers op basis 
van zowel collectieve als individuele overeenkomsten, volgens de lokale wetgeving, gebruiken en praktijk. 

Gemeenschap 

• We willen een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin we actief zijn en een 
verantwoordelijke buur zijn. 

• Onze bedrijven zullen hun investeringsprioriteiten voor de gemeenschap bepalen om te voldoen aan de 
behoeften van de lokale gemeenschappen waarin ze actief zijn. 

• Ons Gemeenschapsprogramma moedigt onze medewerkers aan om actief te zijn in de gemeenschap, staat 
redelijke verzoeken om vrijwilligerswerk toe en biedt financiële steun voor gemeenschapsprojecten. 

Mensenrechten 

Wij steunen en handhaven de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In het bijzonder 
zullen we geen kinderarbeid of dwangarbeid tolereren in onze eigen activiteiten of die van onze leveranciers. 

Leveranciers 

We willen een verantwoordelijke en waardevolle partner zijn in de toeleveringsketen en blijven bouwen aan 
een duurzame onderneming die ten dienste staat van haar klanten, medewerkers en aandeelhouders en de 
gemeenschappen waarin zij leven. 

Een sterk en dynamisch leveranciersbestand is essentieel voor ons succes op lange termijn. We vertrouwen op de 
expertise en de vaardigheden van leveranciers om aan de veranderende behoeften van klanten te voldoen. 

Wij zetten ons in om samen met leveranciers te werken aan de ontwikkeling van efficiëntere, veiligere en duurzamere 
oplossingen door ons te houden aan de principes en waarden die zijn vastgelegd in de Gedragscode en het 
Veiligheidsbeleid.
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Bijlage 2

BELEID INZAKE DE SPEAKING UP 

Voor de medewerkers van de Domo-Groep die in Frankrijk gevestigd zijn, is het Beleid inzake de Speaking up 
gewijzigd om volledig te voldoen aan de vereisten van de wet nr. 2016-1691, bekend als de “Sapin II”-wet. In 
dit geval is het document “Procédure de lancement d’alerte” van toepassing op deze medewerkers in plaats 
van onderhavige Bijlage 2. 

1.  Het Beleid 
 
Het doel van dit Beleid is om de inzet van DOMO te bekrachtigen, en opnieuw te bevestigen, voor een open 
meldingsproces waarin medewerkers worden aangemoedigd om eventuele bekommernissen aangaande Wangedrag 
aan de orde te stellen. In de huidige omgeving blijven de DOMO-medewerkers de eerste en beste verdedigingslinie 
van DOMO tegen Wangedrag; wanneer medewerkers Wangedrag opsporen en melden, kan DOMO onmiddellijk 
corrigerende maatregelen nemen om dit te verhelpen. Wij erkennen dat het vroegtijdig opsporen en melden van 
Wangedrag mede wordt bepaald door het handhaven van een cultuur van vertrouwen en integriteit, waarbij alle 
medewerkers: 
 

(a) worden aangemoedigd om eventueel Wangedrag zo snel mogelijk te melden, wetende dat hun 
bekommernissen serieus zullen worden genomen en dat passende maatregelen zullen worden genomen; 

(b) de kanalen waarover zij beschikken om bekommernissen aangaande Wangedrag te melden, kennen en 
gebruiken; en 

(c) er vertrouwen in stellen dat het meldingsproces op vertrouwelijke basis verloopt en daden van vergelding niet 
zullen worden getolereerd. 

2.  Welke activiteiten worden opgenomen in dit Beleid? 
 
Onder voorbehoud van de toepasselijke lokale wetgeving, dekt dit Beleid medewerkers die werkelijke of geplande 
activiteiten met betrekking tot een of meer van de hieronder opgesomde zaken willen bekendmaken. In dit Beleid 
worden deze activiteiten “Wangedrag” genoemd: 
 

(a) criminele activiteit; 
(b) gevaren voor de gezondheid en de veiligheid; 
(c) schade aan het milieu als gevolg van het vrijkomen van giftige stoffen of milieuafval of overtreding van de 

toepasselijke milieuwetgeving of -regelgeving; 
(d) dubieuze boekhouding, interne boekhouding of wanbeheer van het controlesysteem, met inbegrip van 

feitelijke of dreigende: 
(i) fraude of opzettelijke fouten bij het opstellen, evalueren, beoordelen of controleren van één van de 

jaarrekeningen van DOMO; 
(ii) fraude of opzettelijke fouten bij de registratie en bewaring van de financiële administratie van DOMO; 
(iii) tekortkomingen in of niet-naleving van de interne boekhoudcontroles van DOMO; 
(iv) onjuiste voorstellingen van zaken of valse verklaringen aan of door managers of accountants met 

betrekking tot een zaak die is opgenomen in de financiële administratie, financiële verslagen of 
controleverslagen van DOMO; of 

(v) afwijkingen van de volledige en eerlijke rapportage over de financiële toestand van DOMO; 
(e) omkoping of corruptie; 
(f) niet-naleving van niet specifiek hierboven vermelde wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften; 
(g) schending van de Gedragscode van DOMO of van andere beleidslijnen of procedures; 
(h) de ongeoorloofde bekendmaking van handelsgeheimen of eigendoms- of vertrouwelijke informatie; 
(i)  gedrag dat de reputatie van DOMO kan schaden; of 
(j)  het opzettelijk verbergen van een van de bovenstaande zaken.

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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Als u zich te goeder trouw oprecht zorgen maakt over het feit dat er Wangedrag is gepleegd of dreigt te worden 
gepleegd, dan moet u dit onder dit Beleid melden. De verschillende manieren waarop u dit kunt doen worden 
uitgelegd in hoofdstuk 3 hieronder. Als u niet zeker weet of een activiteit onder dit Beleid valt, moet u contact 
opnemen met uw directe manager of, indien gewenst, met een lid van uw lokale HR-team. 
 
Dit Beleid, en de meldingskanalen die in hoofdstuk 4 hieronder worden beschreven, zijn niet van toepassing op 
klachten die betrekking hebben op uw eigen persoonlijke omstandigheden, zoals de manier waarop u op het 
werk bent behandeld. In plaats daarvan moeten klachten over uw eigen persoonlijke omstandigheden worden 
gemeld aan uw directe manager of uw personeelsmanager, die vervolgens passende maatregelen zullen nemen. 
De vertrouwelijkheid jegens elke medewerker die te goeder trouw een klacht indient over zijn eigen persoonlijke 
omstandigheden zal worden gerespecteerd en vergelding zal niet worden getolereerd. 

3.  Wie kan onder dit Beleid melding doen? 

Dit Beleid en de in dit Beleid beschreven procedures zijn beschikbaar voor elke medewerker van DOMO en, in 
de landen waar dit wettelijk is toegestaan, voor elke partij waarmee DOMO een zakelijke relatie heeft (zoals de 
klanten, leveranciers, aannemers, agenten en distributeurs van DOMO). 

4. Hoe een bekommernis uiten 

We hopen dat alle medewerkers zich in staat voelen voelen om openlijk hun bekommernissen te uiten over feitelijk 
of mogelijk Wangedrag en zich rechtstreeks richten tot hun directe manager.. Over het algemeen is uw directe 
manager in staat om een bekommernis over Wangedrag snel op te lossen. Er zal een standaard template voor het 
uiten van bekommernissen beschikbaar worden gesteld op het DOMO-intranet.

U kunt een bekommernis over Wangedrag communiceren via één van de onderstaande kanalen: 

(a) uw directe manager of het desbetreffende ExCom-lid. 

uw directe manager is echter niet uw enige optie. Andere kanalen zijn onder andere: 
 
(b) de Chief Human Resources Officer: 
  Edyta Gorecka
  Tel: +32 470 69 06 07 
  E-mail: Edyta.Gorecka@domo.org 

(c) de Chief Legal Officer: 
  Bernard De Vos
  Tel: +32 9 241 46 64
  E-mail: Bernard.DeVos@domoig.com 

(d) de CEO: 
Yves Bonte
Tel: +32 9 241 45 19
E-mail: yves.bonte@domo.org 

 

Ongeacht het gebruikte kanaal moeten medewerkers vermoedelijk of mogelijk Wangedrag waarvan zij op de 
hoogte zijn, zo snel mogelijk melden. Door Wangedrag zo snel mogelijk te melden, kan DOMO een onderzoek 
instellen en dit Wangedrag verhelpen of elimineren en de nadelige gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien tot 
een minimum beperken. 
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U kunt vermoedelijk Wangedrag anoniem melden in de landen waar dat wettelijk is toegestaan. Aangezien het 
echter veel moeilijker en vaak onmogelijk is om verdenkingen die anoniem worden gemeld, te onderzoeken, wordt 
u sterk aangemoedigd om uw identiteit bekend te maken. Alle meldingen, al dan niet anoniem, moeten voldoende 
gedetailleerd zijn om DOMO in staat te stellen de zaak volledig te onderzoeken. Het is bijvoorbeeld belangrijk 
om informatie te geven over de namen van de personen die betrokken zouden zijn bij of getuige zijn van het (de) 
incident(en), de data en tijdstippen van het (de) incident(en) (bij benadering of exact), waar het (de) incident(en) 
zich heeft (hebben) voorgedaan en waarom de medewerker van mening is dat het (de) incident(en) moet(en) worden 
gemeld. Onvoldoende details kunnen ertoe leiden dat DOMO de zaak niet adequaat kan aanpakken. 
 
Van elke medewerker die meent dat hij of zij persoonlijk betrokken is geweest bij Wangedrag wordt verwacht dat hij of zij 
een dergelijk incident of dergelijke incidenten meldt. Bij de beslissing of en welke disciplinaire maatregel passend is, zal 
rekening worden gehouden met zelfrapportage. 
 
Het doel van dit beleid is om een intern werkingskader te bieden voor het melden, onderzoeken en verhelpen van 
eventueel Wangedrag op de werkvloer. In de meeste gevallen is het niet nodig om iemand van buitenaf te waarschuwen. 
Soms hebben medewerkers bekommernissen die te maken hebben met de handelingen van een derde partij, zoals 
een klant, leverancier of dienstverlener. We raden u ten zeerste aan om dergelijke bekommernissen intern te melden 
voordat u ze te goeder trouw aan een derde partij kenbaar maakt. U dient gebruik te maken van één van de hierboven 
beschreven meldingskanalen. 

5.  Vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd 

Als u in het kader van dit Beleid te goeder trouw melding maakt van Wangedrag, worden uw identiteit en de door u 
verstrekte informatie alleen op een “need-to-know”-basis gedeeld met degenen die verantwoordelijk zijn voor het 
onderzoek of de oplossing van het probleem. 

6.  Geen vergeldingsacties 

We begrijpen dat medewerkers zich soms zorgen maken over mogelijke gevolgen van klachten over Wangedrag. We 
moedigen openheid aan en zullen elke werknemer steunen die te goeder trouw zijn bekommernissen uitspreekt in het 
kader van dit Beleid (een “Beschermde Bekendmaking” genoemd), zelfs als ze zich blijken te vergissen. 
 
Wij tolereren geen vergeldingsacties of nadelige behandeling van welke aard dan ook als gevolg van een medewerker 
die een Beschermde Bekendmaking uit of deelneemt aan een onderzoek naar een Beschermde Bekendmaking. 
Elke medewerker die vergeldingsacties heeft ondernomen tegen een andere medewerker voor het uiten van een 
Beschermde Bekendmaking of het meewerken aan een onderzoek naar een Beschermde Bekendmaking, zal worden 
onderworpen aan de juiste disciplinaire maatregelen, met de mogelijke beëindiging van de tewerkstelling tot gevolg. 
Vergeldingsacties of nadelige behandeling omvat onder meer ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreiging of andere 
ongunstige behandeling in verband met het uiten van een vermoedelijk Wangedrag 

7.  Onderzoeksproces 

Zodra u een bekommernis hebt geuit, zal DOMO deze evalueren om te bepalen wat de volgende stappen zijn. 
 
In sommige gevallen kan DOMO een interne of externe onderzoeker of een team van onderzoekers aanstellen, met 
inbegrip van personeel met relevante onderzoekservaring of met speciale kennis van het onderwerp, om objectief 
vast te stellen wat er is gebeurd en of een dergelijk voorval in strijd is met het DOMO-Beleid. Niemand wordt schuldig 
bevonden aan Wangedrag of ongepast gedrag totdat het onderzoek, indien van toepassing, is afgerond en hij of zij de 
kans heeft gehad om op de beschuldigingen te reageren. Alle onderzoekers zullen getuigen op een professionele manier 
en met waardigheid en respect behandelen. Na afloop van een onderzoek kunnen de onderzoekers aanbevelingen 
doen voor veranderingen zodat DOMO het risico op toekomstig Wangedrag tot een minimum kan beperken. 

DOMO zal ernaar streven om elke medewerker die zich zorgen maakt over Wangedrag op de hoogte te stellen van 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
medewerkers binnen de bedrijfsvoering van DOMO 
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10.  Verwerking van persoonsgegevens

De melding en analyse van een bekommernis, evenals het uitgevoerde 
onderzoek, omvat de verwerking van persoonsgegevens door de DOMO-entiteit 
die uw werkgever is of waarmee u samenwerkt (deze entiteit wordt beschouwd 
als de verantwoordelijke voor de verwerking) met het oog op een goed beheer 
van de gemelde bekommernis.

Meer informatie over 
de verwerking van uw 
persoonsgegevens 
vindt u in Bijlage 9 
(Gegevensbescherming 
en Privacybeleid).

P. 44

de voortgang van een onderzoek en het aannemelijke tijdschema voor de voltooiing ervan. Soms kunnen de 
noodzaak van vertrouwelijkheid en juridische overwegingen ons er echter van weerhouden om de medewerker 
specifieke details van het onderzoek of de naar aanleiding daarvan genomen disciplinaire maatregelen te geven. 
 
Een zorg uiten waarvan u weet dat die onterecht is, wordt beschouwd als een zeer ernstige zaak en als we 
vaststellen dat er een valse klacht is ingediend, te kwader trouw of met het oog op persoonlijk gewin, kunnen 
we concluderen dat dergelijke handelingen neerkomen op ernstig Wangedrag, wat disciplinaire maatregelen 
rechtvaardigt met de mogelijke beëindiging van de tewerkstelling tot gevolg. 

8.  Samenwerking 

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij hun volledige medewerking verlenen aan de door DOMO 
aangewezen onderzoekers en dat zij volledige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken. Elke medewerker 
die niet meewerkt aan een DOMO-onderzoek, die liegt of poogt DOMO te misleiden, zal worden onderworpen 
aan disciplinaire maatregelen, met de mogelijke beëindiging van de tewerkstelling tot gevolg. 
 
Medewerkers die zijn geïnformeerd of op de hoogte zijn van lopende onderzoeken waarvoor zij potentieel 
relevante gegevens hebben (bijv. memoranda, mailberichten, chatberichten, bestanden, notities, foto’s, opnames, 
enz.) dienen deze gegevens te bewaren en aan DOMO te verstrekken. Elke medewerker die bewust potentieel 
relevante dossiers of informatie vernietigt of wijzigt, zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen,met 
de mogelijke beëindiging van de tewerkstelling tot gevolg. 

9.  Verantwoordelijkheid voor het welslagen van dit Beleid 

De Raad van Bestuur van DOMO draagt de algehele verantwoordelijkheid voor dit Beleid en voor de beoordeling 
van de effectiviteit van de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van de bekommernissen die in het 
kader van dit Beleid zijn geuit. De Raad van Bestuur van DOMO is verantwoordelijk voor: 
 

(a) het bieden van passende bescherming tegen vergeldingsacties jegens de medewerkers van de Groep 
die Beschermde Bekendmakingen uiten; en 

(b) de communicatie en de naleving van dit Beleid in de hele Groep. 

Dit Beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een medewerker, of creëert er op enigerlei 
manier geen. Zij kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. 
 
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het welslagen van dit Beleid en dienen ervoor te zorgen dat zij 
het gebruiken om vermoedelijk Wangedrag aan het licht te brengen. Medewerkers worden uitgenodigd om 
commentaar te geven op dit Beleid en suggesties voor verbetering te doen. Opmerkingen, suggesties en vragen 
dienen gericht te worden aan de Chief Human Resources Officer. 
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Bijlage 3

MEDEDINGINGSBELEID 

Het beleid van DOMO is erop gericht om overal waar het bedrijf actief is, te voldoen aan alle relevante 
mededingingswetten. Om dat te garanderen is een programma voor naleving van de mededingingswetgeving 
ontwikkeld: 
 

1. Er worden passende opleidingsprogramma’s voor medewerkers ontwikkeld, in samenwerking met 
gespecialiseerde juridische deskundigen, met betrekking tot de relevante nalevingsdomeinen. 

 
2. Er worden programma’s ontwikkeld voor de bijscholing van bestaande medewerkers en voor de 

opleiding van nieuwe aanwervingen, opdat medewerkers nadenken over mededingingskwesties die 
relevant zijn voor hun specifieke werkterrein. 

 
3. Er is een Handboek voor Naleving van het Mededingingsrecht opgesteld in samenwerking met 

gespecialiseerde juristen. Het handboek wordt ter beschikking gesteld aan medewerkers die zich in 
een positie bevinden waarin zij de mededingingswetgeving kunnen overtreden. Mededingingswetten 
kunnen relevant zijn voor zowel vertegenwoordigers als managers, en zowel op regionale locaties als 
in steden. Het handboek is ook beschikbaar op het DOMO-intranet. 

Onderwerpen die in de opleidings- en trainingprogramma’s aan bod komen 
 
Deze lijst is niet limitatief. De opleidingsprogramma’s zijn afgestemd op uw specifieke zakelijke behoeften en 
lokale omstandigheden. 
 

1. Praten met concurrenten is altijd gevaarlijk. Doe dit niet, tenzij u zich er comfortabel bij voelt 
dat u op een later tijdstip mogelijk een volledig verslag van het gesprek aan de plaatselijke 
mededingingsautoriteit moet voorleggen. 

 
2. Wees op uw hoede wanneer u te maken heeft met een concurrent, bijvoorbeeld als leverancier 

of klant of over een kwestie met betrekking tot industrie-standaarden. Overschrijd de grens van 
concurrentiële kwesties niet bij het voeren van een gesprek. Houd bij wat er is besproken. Win eerst 
advies in. 

 
3. Alle transacties met uw concurrenten, die uw omzet verbeteren of u helpen bij het rechtvaardigen van 

uw investering, zijn waarschijnlijk illegaal. Win eerst advies in. 
 
4. Elke acquisitie die gerechtvaardigd is omdat ze u een “dominante marktpositie” oplevert, 

is problematisch. Elk document dat dit soort taal bevat, is van groot belang voor uw lokale 
mededingingsautoriteit en kan u in de problemen brengen. Win eerst advies in. 

 
5. Het opleggen van concurrentiebeperkingen aan klanten, distributeurs of leveranciers kan u in de 

problemen brengen. Win advies in als u twijfelt. 
 
6. “Doel” en “waarschijnlijke gevolgen” kunnen u in sommige rechtsgebieden evenzeer in de problemen 

brengen als de feitelijke resultaten. Denk na over waar uw motieven en acties waarschijnlijk zullen 
toe leiden. Als uw “doel” concurrentiebeperkend is (met inbegrip van een poging uw producten en/
of diensten zo agressief te prijzen, dat het een concurrent uit de markt drijft) kan het illegaal zijn, zelfs 
als de effectiviteit te wensen overlaat. Win advies in voordat u praat of handelt. 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
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7. Bereid uw medewerkers voor op een “inval bij dageraad” door de mededingingsautoriteiten. Zorg 

dat u een lijst met contactpersonen klaar hebt, waaronder de mededingsadvocaten van DOMO. 
 
8. Houd de medewerkers op de hoogte van de sancties voor zichzelf en voor DOMO als zij zich schuldig 

maken aan concurrentiebeperkend gedrag. In sommige rechtsgebieden kunnen medewerkers, 
evenals DOMO, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor geldelijke of strafrechtelijke sancties. 

 

Voor eventuele vragen of planning van agendapunten en samenvatting of notulen van vergaderingen met 
concurrenten of vakverenigingen is de volgende speciale mailbox aangemaakt: mailto:competition@domo.org.

Voor dringende ondersteuning op dit gebied kunt u contact opnemen met Bernard De Vos, Chief Legal Officer, 
e-mail: Bernard.DeVos@domoig.com. 
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Bijlage 4

GEZONDHEIDS-, VEILIGHEIDS- EN MILIEUBELEID  

Onze visie is om een veiligheidscultuur te hebben die van nul ongevallen een reële mogelijkheid maakt en het 
is ons beleid om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden en te onderhouden voor iedereen die voor 
Domo werkt. 

Wij zijn er vast van overtuigd dat alle ongevallen, zowel arbeidsongevallen als procesongevallen, te voorkomen 
zijn en daarom is veiligheid altijd een prioriteit in al onze bedrijfsactiviteiten.

NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN

Gezondheid en veiligheid

Het is de verantwoordelijkheid van elk lid van het Executive Committee dat rapporteert aan de Chief 
Executive Officer. Alle leden van het Executive Committee moeten ervoor zorgen dat dit beleid in hun 
verantwoordelijkheidsgebied wordt uitgevoerd en moeten het volgende vaststellen:

• Een lokaal gezondheids- en veiligheidsbeleid dat in overeenstemming is met dit beleid en met alle 
bijkomende lokale wettelijke vereisten.

• Een lokaal sturingssysteem dat de verwezenlijking van het Beleid inzake CARE TO BE SAFE en Veiligheid 
ondersteunt.  De lokale procedures moeten in overeenstemming zijn met de bedrijfsnormen, de lokale 
wettelijke normen, afhankelijk van welke het strengst is, en gebruik maken van de beste praktijken binnen 
de sector.

• Normen voor veiligheidsbekwaamheid voor alle functies en voorzien in een passende opleiding.
• Systematische identificatie van grote gevaren en beoordeling van de risico’s verbonden aan hun 

activiteiten en implementatie van passende risico-beperkende maatregelen.  De risicobeoordeling wordt 
om de drie jaar geactualiseerd, of eerder in geval van belangrijke veranderingen die van invloed kunnen 
zijn op het risiconiveau.

• Een noodplan in elke eenheid van de site voor het omgaan met ongevallen en incidenten met risico’s voor 
mensen, eigendom of het milieu.

• Een intern auditsysteem om de naleving van het sturingssysteem op te volgen, afgestemd op het corporate 
auditsysteem.  Dit auditsysteem zal ook bijdragen aan de interne auditvereisten van de ISO 45001-norm 
voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk.

• De gezondheids- en veiligheidsimplicaties van investeringen en nieuwe productvoorstellen worden formeel 
beoordeeld op de naleving van de wettelijke voorschriften en de vereisten van het sturingssysteem.- Alle 
ongevallen en bijna-ongevallen worden gemeld, onderzocht en er wordt actie ondernomen om herhaling 
te voorkomen, waarbij de nadruk ligt op het trekken van lessen. Ernstige incidenten worden gerapporteerd 
aan het Executive Committee.

• Op alle managementniveaus worden veiligheidsprestatie-indicatoren vastgesteld, die in de jaarlijkse 
bedrijfsplannen en in de persoonlijke of teamprestatiedoelstellingen worden geïntegreerd, en systematisch 
worden geëvalueerd. Deze prestatie-indicatoren zijn een combinatie van resultaten en proactieve 
maatregelen.

• Communicatie en overleg met werknemers over gezondheids- en veiligheidskwesties om het 
veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsbegrip te vergroten.

• Adequate voorzieningen voor het welzijn van werknemers op het werk.
• Passende opleiding en uitrusting voor eerste hulp.

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
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Milieu 

Wij hechten veel waarde aan de natuurlijke leefomgeving en zijn vastbesloten om bij onze activiteiten goede 
milieupraktijken te hanteren. Onze bedrijven zijn verplicht de relevante milieuwetten en -voorschriften na te 
leven en de volgende principes te hanteren:  

• Inzetten op en bijdragen aan gezonde milieupraktijken in onze dagelijkse activiteiten. 
• Verbeteren van de efficiëntie van ons gebruik van grondstoffen en energie.  
• Het minimaliseren van emissies en afval.  
• Met integriteit, eerlijkheid en respect reageren op zorgen van de gemeenschap. 
• Zoeken naar leveranciers die een proactieve benadering hebben van milieurisicobeheer en die op 

verantwoorde wijze omgaan met natuurlijke hulpbronnen.

Organisatie, verantwoordelijkheden en autorisaties

Managers op alle niveaus zijn verantwoordelijk voor de gezondheid-, veiligheid- en milieuprestaties van 
hun werkzaamheden/activiteiten, voor de naleving van wettelijke en statutaire vereisten en vereisten die zijn 
vastgelegd in het Corporate en Local Management System.

Managers zijn verantwoordelijk voor 
• het verminderen van risico’s tot zo laag als redelijkerwijs mogelijk is.
• gezondheids-, veiligheids- en milieunormen en -doelstellingen vast te leggen, de overeengekomen acties te 

controleren, te auditen en tijdig te voltooien, alsook de prestaties te evalueren om operationele conformiteit 
en voortdurende verbetering van de veiligheid te bereiken.

• het aanmoedigen van werknemers om veilig te werken.

Alle werknemers en contractanten zijn verantwoordelijk voor
• het hebben van de juiste competenties om veilig te kunnen werken. 
• het zich altijd houden aan de veiligheidstechnische normen en regels.
• eigen en andermans risicogedrag aan te pakken en ‘veilig’ gedrag te versterken.
• onmiddellijke actie te ondernemen om bijna-ongevallen en gevaarlijke omstandigheden te corrigeren,
 te melden en op te volgen.

De functie ‘Health, Safety and Environment’ (HSE) is verantwoordelijk voor:
• erop toe te zien dat de activiteiten van DOMO worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften en de HSE-vereisten die in het sturingssysteem zijn vastgelegd
• het beschikbaar stellen van informatie over deze zaken aan alle afdelingen
• het adviseren van de organisatie in deze aangelegenheden
• het vergemakkelijken van netwerken en de uitwisseling van beste praktijken op deze gebieden.
• In samenwerking met Corporate Health, Safety and Environment, moeten alle afdelingen bereid zijn
 om informatie uit te wisselen en gemeenschappelijke attitudes en normen te ontwikkelen voor alle 

DOMO-afdelingen.

Niet-conformiteit

Alle gevallen van niet-overeenstemming met dit document moeten worden behandeld 
overeenkomstig de procedures die voorzien zijn ingeval van niet-conformiteit. 
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Bijlage 5

DIVERSITEITSBELEID 

1. Context en reikwijdte van het Beleid 
 
Diversiteit is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van DOMO en dit beleid weerspiegelt de inzet van 
de Raad van Bestuur en van het ExCom voor diversiteit in het personeelsbestand. 
 
2. Visieverklaring omtrent diversiteit 
 
De dagelijkse leiding, het management en de medewerkers van DOMO zetten zich in om een bedrijfscultuur te 
creëren en te handhaven, die uitstekende prestaties en resultaten oplevert. 
 
Diversiteit is essentieel voor het succes van DOMO op lange termijn. DOMO waardeert en bevordert diversiteit 
omdat: 

 
• het de behoeften van klanten, die zowel nu als in de toekomst moeten worden erkend en aangepakt, 

tegemoetkomt; 
• alle medewerkers zich gewaardeerd kunnen voelen, betrokken en in staat zijn om optimaal te presteren; en 
• het DOMO toegang verleent tot een zo breed mogelijke waaier aan talenten. 

3. Definitie en voordelen van Diversiteit 
 
Het aanbieden van een inclusieve omgeving is de beste manier om diversiteit binnen DOMO aan te trekken, te 
benutten en te behouden. Een omgeving die alle verschillen in persoonlijkheid, achtergrond, opvoeding, cultuur 
en ervaring die ieder van ons uniek en onderscheidend maken, erkent en waardeert.
 
DOMO zet zich in voor het selecteren, werven, ontwikkelen en ondersteunen van mensen, uitsluitend op basis van 
hun beroepsbekwaamheid en -kwalificaties, ongeacht geslacht, etniciteit, nationaliteit, klasse, huidskleur, leeftijd, 
seksuele identiteit, handicap, religie, burgerlijke staat of politieke overtuiging. 
 
Wij geloven dat een divers personeelsbestand de best mogelijke bron van talent, creativiteit en ervaring is. 
Mensen met verschillende achtergronden en levenservaringen kunnen kansen identificeren en problemen vanuit 
verschillende perspectieven aanpakken. 
 
Door diversiteit te stimuleren, vergroten we ons potentieel om nieuwe ideeën te genereren en zo ook ons vermogen 
om ons aan te passen aan veranderingen aan te scherpen. 
 
Dit betekent dat we beter in staat zijn om wereldwijd de verschillende behoeften van onze klanten te begrijpen 
en, door het leveren van een uitstekende service aan onze klanten, om aan onze aandeelhouders superieure 
resultaten voor te leggen. 
 
Een diverse werkvloer is interessanter en aantrekkelijker voor bestaande en potentiële medewerkers, waardoor 
de motivatie en de loyaliteit van medewerkers wordt gestimuleerd. 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
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4. Diversiteit bij DOMO 
 
In elk land en in elke cultuur wil DOMO een aantrekkelijke werkgever zijn die de beste talenten aantrekt. Wij 
selecteren, weerhouden en begeleiden de meest talentvolle mensen voor de baan op basis van verdienste 
en job-gerelateerde vaardigheden - zonder daarin een onderscheid te maken. Wij verwachten van externe 
aanwervingspartners dat zij talent aanwerven zonder te discrimineren.

DOMO zal processen, programma’s en instrumenten aanbieden om onze werknemers te helpen de kennis, 
vaardigheden en gedragingen te verwerven en hun potentieel binnen DOMO te realiseren.
 
Het HR-team zal jaarlijks de volgende zaken beoordelen en met het bedrijf bespreken:   

• het relatief aandeel van vrouwen en mannen in het personeelsbestand op alle niveaus; 
• statistieken en trends in de leeftijd, nationaliteit en professionele achtergrond van het personeel van DOMO; 
• de vooruitgang met betrekking tot meetbare doelstellingen voor het verwezenlijken van diversiteit qua 

geslacht en nationaliteit. 

De medewerkers van DOMO zullen, met hun daden en woorden, aantonen dat het in de prakijk brengen van 
inclusie en het waarderen van diversiteit een sleutelelement is binnen de DOMO-bedrijfscultuur. In het bijzonder 
zullen de managers en teamleiders van DOMO: 

• actief een open en inclusieve werkomgeving handhaven; 
• geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie tolereren; 
• de verschillende verwachtingen van de medewerkers respecteren, met inbegrip van het evenwicht tussen 

werk en privéleven; 
• alle aanwervingsbeslissingen baseren louter op grond van verdienste na aanmoediging van sollicitaties van 

alle voldoende gekwalificeerde personen; 
• alle promoties baseren op prestatievermogen, potentieel en actieve deelname aan de DOMO-waarden; en 
• medewerkers voorzien van een omgeving die hen in staat stelt om te slagen. 
 

Elke medewerker van DOMO moet zijn collega’s waarderen als individu en zich bewust zijn van het effect dat hun 
daden en woorden op anderen kunnen hebben. 
 
Neem contact op met uw vertrouwenspersoon van het HR-team als u vragen hebt over dit beleid. 
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Bijlage 6

RISICOBEHEER 

Een effectief risicobeheer is van vitaal belang voor de verdere groei en is van essentieel belang om bij te dragen aan 
het succes van DOMO. Ons doel is om een sterke risicobeheercultuur te verankeren in de hele Groep. 
 
Een sterk kader voor Bedrijfsrisicobeheer en Interne Controlesystemen zal, als onderdeel van het Programma 
inzake het Risicobeheersings- en Beheersbeleid van de Groep, de mogelijkheid bieden om risico’s in te schatten 
en te beperken, en om toegevoegde waarde voor audits te creëren door de systemen, processen en efficiëntie te 
optimaliseren. 
 
Waar we ook opereren, wij zullen: 

• risico‘s op een consistente manier identificeren, analyseren en rangschikken aan de hand van 
gemeenschappelijke systemen en methodologieën;

• risico’s waarmee de Groep wordt geconfronteerd op lokaal niveau beheren (maar ook op regionaal niveau, op 
het niveau van de bedrijfsentiteit en op ondernemingsniveau); 

• ons risicobegrip en onze vastgelegde tolerantie voor risico’s tot een belangrijke overweging in onze 
besluitvorming maken; 

• belangrijke risico’s en risicobeperkingsplannen in strategische en operationele bedrijfsplannen opnemen; en 
• het risicobeheer inbedden in onze kritische bedrijfsactiviteiten, functies en processen. 
 

DOMO streeft naar een continue verbetering van de interne controlesystemen en risicobeheerprocessen, die 
regelmatig door de Raad van Bestuur worden beoordeeld en goedgekeurd. Wij zullen blijven voldoen aan de strenge 
governance-vereisten voor risicobeheer. 
 
Nadere informatie over het Risicobeheer van de Groep kan worden verkregen bij de Interne Auditafdeling. 

Bijlage 7

BELEID INZAKE SOCIALE MEDIA 

Beleidsoverzicht
 
DOMO erkent dat sociale media een doeltreffend instrument vormt om informatie en meningen te delen 
met familie, vrienden en gemeenschappen over de hele wereld, en dat het in toenemende mate de 
betrokkenheid van bedrijven faciliteert. Het gebruik van sociale media brengt echter ook bepaalde risico’s 
en verantwoordelijkheden met zich mee. Om medewerkers te begeleiden bij het nemen van verantwoorde 
beslissingen over hun gebruik van sociale media heeft DOMO dit beleid opgesteld. Het is bedoeld om 
de belangen van het bedrijf, zijn medewerkers, klanten en leveranciers te beschermen, om er enerzijds 
voor te zorgen dat verwijzingen naar DOMO of zijn dochterondernemingen geen inbreuk vormen op de 
vertrouwelijkheidsvereisten en om anderzijds de naleving van de DOMO-Gedragscode te verzekeren. 

Het Beleid inzake sociale media van de DOMO-Groep is van toepassing op alle medewerkers die voor DOMO of 
een van de aan haar verbonden entiteiten werken. 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
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Wat is sociale media? 
 
Sociale media omvat alle hulpmiddelen om informatie of inhoud van welke aard dan ook op het internet 
te communiceren of te plaatsen en alle vormen van social computing. Sociale-mediaplatforms nemen veel 
verschillende vormen aan, waaronder, maar niet beperkt tot uw of iemand anders blogs of microblogs (bijv. 
Twitter, Tumblr), content communities (bijv. YouTube), sociale en professionele netwerksites (bijv. Facebook, 
LinkedIn), forums en discussieborden (bijv. Whirlpool, Google Groups), online encyclopedieën (bijv. Wikipedia) en 
virtuele spel- en sociale werelden (bijv. World of Warcraft, Second Life). 

De toepassing van sociale media groeit en evolueert snel. Dit beleid heeft ook betrekking op toekomstige 
toepassingen van sociale media in welke vorm dan ook. 

Waarom heeft DOMO een beleid inzake sociale media ontwikkeld? 
 
DOMO - en in het verlengde daarvan haar medewerkers - moet bepaalde normen handhaven als het gaat om 
wat en hoe zij communiceert, zowel intern als extern. Dezelfde principes en richtlijnen als in het beleid van DOMO, 
waaronder de Gedragscode en het Veiligheidsbeleid, zijn van toepassing op online activiteiten, waaronder 
die met betrekking tot sociale media. Uiteindelijk is ieder individu zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij online 
plaatst. Bij het maken van online content moet er rekening worden gehouden met de risico’s en beloningen die 
hiermee gepaard kunnen gaan. Houd er rekening mee dat al uw gedragingen die een negatieve invloed hebben 
op uw werkprestaties, de prestaties van collega’s, of op klanten, leveranciers of mensen die namens DOMO 
of de aan haar verbonden entiteiten werken, kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, met de mogelijke 
beëindiging van het dienstverband tot gevolg. Ongepaste posts die discriminerende opmerkingen, pesterijen en 
geweldsdreigingen of soortgelijk ongepast of onwettig gedrag kunnen bevatten, of die vertrouwelijke informatie 
van DOMO, haar klanten of leveranciers en werkgerelateerde kwesties van haar medewerkers onthullen, worden 
niet getolereerd. Wat gebeurt er als iemand de voorwaarden van dit beleid schendt? 

Het niet naleven van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen jegens een medewerker of medewerkers, 
met de mogelijke beëindiging van de tewerkstelling tot gevolg. Het kan ook leiden tot juridische stappen door 
derden tegen het bedrijf of één of meer van zijn medewerkers. 

BASISBEGINSELEN 

Wees respectvol 

Wees eerlijk en hoffelijk tegenover uw medewerkers, klanten, leveranciers en mensen die voor DOMO of haar 
dochterondernemingen werken. Vermijd het plaatsen van statements, foto’s en video- of audiobestanden die 
redelijkerwijs kunnen worden gezien als kwaadwillig, obsceen, pesterig, bedreigend of intimiderend, en die 
collega’s, klanten of leveranciers in diskrediet brengen. Voorbeelden van dergelijk gedrag zijn berichten die 
bedoeld zijn om de reputatie van iemand opzettelijk te schaden of berichten die kunnen bijdragen aan een 
vijandige werkomgeving op basis van ras, geslacht, handicap, religie, leeftijd of enige andere status die door de 
wet of het bedrijfsbeleid wordt beschermd. 

Wat online wordt geplaatst, is publiekelijk beschikbaar 

Vergeet niet dat collega’s, klanten en leveranciers vaak toegang hebben tot de online inhoud die u plaatst. DOMO 
raadt haar medewerkers aan de privacy instellingen van persoonlijke sociale-mediapagina’s of websites op het 
hoogste beveiligingsniveau in te stellen. 

Respect voor de vertrouwelijkheid 

Respecteer de vertrouwelijkheid van handelsgeheimen en privé-informatie van DOMO en haar klanten 
of leveranciers. Handelsgeheimen en privé-informatie kunnen gegevens bevatten over de ontwikkeling 
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van processen, producten, diensten, knowhow en technologie en over financiële resultaten. Plaats geen 
prijsinformatie, financiële of operationele informatie, interne rapporten, beleidsverklaringen, procedures of 
communiceer geen andere interne bedrijfsgerelateerde vertrouwelijke informatie, bijv. over zakenreizen of 
afspraken, die anders niet openbaar wordt gemaakt. Plaats ook geen vertrouwelijke informatie van klanten of 
leveranciers die niet openbaar is. 

Wees transparant 

Identificeer uzelf als medewerker wanneer u een link maakt naar een website van DOMO (of 
dochteronderneming) vanuit uw blog, website of andere sociale netwerksite. Als DOMO (of één van haar 
dochterondernemingen) genoemd wordt in de inhoud die u creëert, wees dan duidelijk en open over het feit dat u 
een medewerker bent en maak duidelijk dat uw standpunten niet die van DOMO of haar dochterondernemingen, 
of hun medewerkers, klanten, leveranciers of mensen die namens hen werken, vertegenwoordigen. Indien u 
een blog of content online plaatst die verband houdt met uw bedrijfsactiviteiten of die van DOMO (of haar 
dochterondernemingen), kunt u het beste een disclaimer toevoegen, zoals “De berichten op deze website zijn van 
mijzelf en geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van DOMO of haar dochterondernemingen weer.” 

Alleen bevoegde woordvoerders kunnen namens DOMO optreden 

DOMO stelt de medewerkers aan die bevoegd zijn om via de media te communiceren namens DOMO. Dit geldt 
voor alle bedrijfscommunicatie, ook voor communicatie via sociale media. Tenzij u door DOMO gemachtigd bent 
om namens DOMO te spreken, mag u zich niet voordoen als woordvoerder van het bedrijf. 

U handelt op individuele basis 

U bent persoonlijk aansprakelijk voor de privacy en de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s van al uw berichten 
en andere communicatie via sociale media. 

Er bestaat echt niet zoiets als “verwijderen” op het internet 

Zorg ervoor dat u eerlijk en nauwlettend bent bij het plaatsen van informatie of nieuws, en als u een fout maakt, 
corrigeer deze dan snel. Wees open over alle eerdere berichten die u hebt gewijzigd. Vergeet niet dat het internet 
bijna alles archiveert. Zelfs verwijderde berichten kunnen daardoor worden bezocht. Plaats nooit informatie of 
geruchten over DOMO of haar dochterondernemingen, medewerkers, klanten, leveranciers of concurrenten, 
waarvan u weet dat ze niet waarheidsgetrouw zijn. 

Gebruik van sociale media op het werk - 

Gebruik geen sociale media in uw werktijd of op apparatuur die wij leveren, tenzij het werkgerelateerd is en 
geautoriseerd door uw manager of in overeenstemming met de DOMO-beleidsverklaringen. Gebruik geen 
e-mailadressen van het bedrijf om u te registreren op sociale netwerken, blogs of andere online tools die voor 
persoonlijk gebruik zijn bedoeld. 

Geen vergeldingsacties 

DOMO verbiedt nefaste acties tegen een medewerker voor het melden van een mogelijke afwijking van dit 
beleid of voor het meewerken aan een onderzoek. Iedere medewerker die vergelding zoekt tegen een andere 
medewerker voor het melden van een mogelijke afwijking van dit beleid of voor het meewerken aan een 
onderzoek, zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, met de beëindiging van het dienstverband 
tot gevolg. 

Een ethisch en juridisch kader voor alle 
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Bijlage 8

ANTI-OMKOPINGS- EN ANTI-CORRUPTIEBELEID 
Voor de medewerkers van de Domo-Groep die in Frankrijk gevestigd zijn, is deze bijlage 8 gewijzigd om 
volledig te voldoen aan de vereisten van de wet nr. 2016-1691, bekend als de “Sapin II”-wet. In dit geval 
is het document “Code de Conduite Anti-Corruption” van toepassing op deze medewerkers in plaats van 
onderhavige Bijlage 8.

Voor de medewerkers van de Domo-groep die in Duitsland gevestigd zijn, is deze bijlage 8 gewijzigd om 
volledig te voldoen aan de aanvullende wettelijke vereisten en restricties onder Duitse wetgeving en om 
de wettelijke situatie te verduidelijken aan de hand van voorbeelden. Op hen is Bijlage 8a van toepassing 
in plaats van onderhavige Bijlage 8.

1.  Het Beleid 
 

1.1  Dit Beleid: 

(a) beschrijft onze verantwoordelijkheden, en de verantwoordelijkheden van degenen die voor ons 
werken, inzake omkoping en corruptie; en 

(b) informeert degenen die voor ons werken over hoe omkoping en corruptie te herkennen en aan te 
pakken en begeleidt ze daarbij. 

(c) In dit Beleid verwijzen de termen “wij”, “onze”, “ons” en “DOMO” naar DOMO Chemicals Holding 
NV en haar groepsondernemingen. 

1.2  Zorg ervoor dat u dit Beleid leest, begrijpt en naleeft.
 
2.  Op wie is dit Beleid van toepassing? 
 
Dit Beleid is van toepassing op alle personen die voor of namens ons werken op alle niveaus, met inbegrip van 
senior managers, functionarissen, directeuren, medewerkers (in dienstverband van onbepaalde, bepaalde of 
tijdelijke duur), consultants, aannemers, stagiairs, gedetacheerd personeel, tijdelijke krachten en uitzendkrachten, 
externe dienstverleners, agenten, sponsors of enige andere persoon die met ons verbonden is, waar dan ook (in 
dit beleid gezamenlijk aangeduid als “Medewerkers”). 
 
3.  Ons Beleid 
 

3.1  Wij doen zaken op een eerlijke en ethische manier. Corrupte praktijken zijn onaanvaardbaar en wij 
tolereren geen enkele vorm van omkoping en corruptie. Wij zetten ons in om professioneel, eerlijk, 
integer en respectvol te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties, waar we ook actief zijn, en 
om effectieve systemen te implementeren en af te dwingen om omkoping tegen te gaan. We zullen ons 
houden aan het wettelijke en regelgevende kader in elk land waar we actief zijn. 

 
3.2  We verwachten ook dat de partijen waarmee we zaken doen een soortgelijke benadering hanteren 

inzake omkoping en corruptie. Alvorens een overeenkomst te sluiten met een derde partij die namens 
DOMO zal optreden, zal DOMO een kwalitatief en passend gedegen onderzoek uitvoeren en van de 
derde partij bepaalde nalevingsgaranties eisen. 

 
3.3  Dit Beleid maakt deel uit van de Gedragscode van DOMO, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd en 

aangevuld. 
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4.  Verantwoordelijkheid voor het Beleid 
 

4.1  De Raad van Bestuur van DOMO heeft dit Beleid goedgekeurd en toont daarmee aan dat DOMO zich 
inzet voor de bestrijding van omkoping en corruptie. Het DOMO-ExCom is verantwoordelijk voor het 
toezicht op de naleving van dit Beleid en zal via de Chief Executive Officer verslag uitbrengen aan de 
Raad van Bestuur van DOMO over zijn toezichtsactiviteiten. 

4.2  Het management en het kaderpersoneel op alle niveaus zijn verantwoordelijk voor de implementatie 
van dit Beleid op hun respectievelijke werkplekken. Ook moeten zij ervoor zorgen dat degenen die aan 
hen rapporteren, op de hoogte zijn van dit Beleid en het begrijpen. 

 
5. Wat zijn omkoping en corruptie? 
 

5.1 Corruptie is het misbruiken van een openbaar of privé-ambt voor persoonlijk gewin. 
 
5.2 Omkoping is een aansporing of beloning die wordt aangeboden, beloofd of verstrekt aan een 

overheidsfunctionaris of een deelnemer aan een particuliere commerciële transactie om 
enig commercieel, contractueel, reglementair of persoonlijk voordeel te behalen door het 
ongeoorloofd uitoefenen van een relevante functie of activiteit. Hoewel omkoping jegens zowel 
overheidsfunctionarissen als privépersonen verboden is volgens dit Beleid, moet bijzondere zorg 
worden besteed aan de omgang met de eerste, aangezien de anti-corruptiewetgeving over het 
algemeen zwaarder doorweegt en er specifieke straffen gelden wanneer er overheidsfunctionarissen 
bij betrokken zijn. Als gevolg daarvan zijn sommige delen van dit Beleid strenger vastgelegd wanneer ze 
betrekking hebben op overheden (zie bijvoorbeeld in hoofdstuk 6). 

5.3 Voorbeelden van omkoping zijn onder andere: 
 

Steekpenningen aanbieden 
 
U biedt een potentiële klant tickets aan voor een groot evenement op voorwaarde dat hij/zij akkoord 
gaat om zaken met ons te doen, ons te bevoordelen ten opzichte van een concurrent of zijn prijs te 
verlagen. 
 
Dit zou een overtreding zijn aangezien u het aanbod doet om een commercieel en contractueel 
voordeel te behalen. Het is in dit geval mogelijk dat ook DOMO hiervoor verantwoordelijk wordt 
gesteld, omdat het aanbod is gedaan om zaken voor ons te verkrijgen. Ook de potentiële klant kan in 
overtreding zijn als deze het aanbod aanvaardt. 

Steekpenningen ontvangen 
 
Een leverancier geeft uw neef een baan, maar maakt duidelijk dat men in ruil daarvoor verwacht dat u 
uw invloed in onze organisatie gebruikt om ervoor te zorgen dat we met hen zaken blijven doen. 
 
De leverancier maakt zich schuldig aan een inbreuk doordat hij een dergelijk aanbod doet. Als u ermee 
instemt, bent ook u in overtreding omdat u daarmee een persoonlijk voordeel zou behalen. 

Een buitenlandse ambtenaar omkopen 
 
U zorgt ervoor dat het bedrijf geld overmaakt aan een buitenlandse ambtenaar om een administratief 
proces te versnellen (bijvoorbeeld het afgeven van een vergunning of bouwvergunning, of het inklaren 
van de douane). 
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U hebt hierbij een overtreding van omkoping begaan van zodra u het aanbod hebt geformuleerd aan 
de buitenlandse ambtenaar. Dit is omdat het aanbod is gedaan om een zakelijk voordeel voor DOMO 
te behalen. DOMO kan hierbij dus ook geacht worden zich schuldig te hebben gemaakt aan een 
strafbaar feit. 
 
Het omkopen van een overheidsfunctionaris in het ene land, leidt eventueel niet alleen tot een 
overtreding van de lokale wetgeving, maar vormt mogelijk ook een inbreuk op de wetten van andere 
landen. Het omkopen van een buitenlandse ambtenaar kan bijvoorbeeld leiden tot een overtreding 
van één of meer wetten van de VS, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie. De straffen voor het 
overtreden van deze wetten kunnen variëren van aanzienlijke boetes of gevangenisstraffen en niet te 
vergeten de toegebrachte schade aan het imago van DOMO, maar evenzeer van alle Medewerkers. 
 
Naast directe betalingen in contanten of buitensporige giften die in opdracht of ten behoeve van een 
overheidsambtenaar of een commerciële zakenpartner worden gedaan, kunnen andere voorbeelden 
van omkoping zijn: (a) excessieve reizen, maaltijden, entertainment of andere gastvrijheden; (b) 
bijdragen aan een politieke partij, campagne of campagnebeambte; of (c) liefdadigheidsbijdragen of 
sponsorschappen. 

 
5.4  Belangenconflicten vermijden 

 
Medewerkers kunnen zich in een positie bevinden waarin zij de anti-omkopings- of anti-
corruptiewetgeving kunnen overtreden als zij een belangenconflict hebben, in het bijzonder met 
betrekking tot contracten. Deze conflicten ontstaan wanneer een persoonlijk belang van een 
Medewerker mogelijk in strijd is met de belangen van DOMO. Voorbeelden van conflictgevoelige 
gebieden zijn: een persoonlijk belang in een contract, zowel direct (bijvoorbeeld wanneer de 
Medewerker een tegenpartij van een contract is) als indirect (bijvoorbeeld wanneer de Medewerker 
een belang heeft in de tegenpartij van het contract door middel van aandelenbezit, of een nauwe 
verwant van de Medewerker is of een ander belang heeft in de tegenpartij), tewerkstelling buiten 
DOMO, het gebruik van vertrouwelijke informatie van DOMO in een persoonlijke transactie of het 
zoeken of aanvaarden van geschenken of amusement die verder gaat dan de richtlijnen die in 
Hoofdstuk 6 van dit beleid worden uiteengezet. 
 
Als gevolg daarvan mogen Medewerkers zich niet inlaten met activiteiten waarbij sprake is of lijkt te zijn 
van belangenvermenging. Als u niet zeker weet of een bepaalde situatie aanleiding kan geven tot een 
belangenconflict, neem dan contact op met een lid van het ExCom. 

6.  Toelaatbare betalingen 
 

6.1  Slechts in zeer beperkende omstandigheden, en alleen wanneer toegestaan door de toepasselijke 
wetgeving, mag een item van waarde worden geschonken aan overheidsfunctionarissen. DIT MAG 
ALLEEN WORDEN GEDAAN ALS U VOORAF SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING HEBT GEKREGEN VAN HET 
EXCOM. De artikelen die mogen worden geschonken zijn onder andere niet-buitensporig, of vallen 
onder redelijk vermaak, maaltijden, geschenken van nominale waarde en andere zakelijke gunsten, 
onder de voorwaarde dat is vastgesteld dat een dergelijk geschenk niet in strijd is met de toepasselijke 
wetgeving. Dergelijk vermaak, maaltijden, geschenken van geringe waarde en andere hoffelijkheden 
mogen niet worden verstrekt aan overheidsfunctionarissen, tenzij een lid van het ExCom vooraf 
schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

 
6.2 Faciliterende betalingen. Faciliterende betalingen zijn meestal kleine, niet-officiële betalingen 

die worden uitgevoerd om een routinematige overheidshandeling door een overheidsfunctionaris 
te beveiligen of te bespoedigen, zoals het verkrijgen van een vergunning om zaken te doen in het 
buitenland, het verkrijgen van politiebescherming, of het verwerken van een visum, een douanefactuur 
of ander overheidspapier. In sommige rechtsgebieden waarin we actief zijn, kan dit gebruikelijk 
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zijn. Het aanbieden of ontvangen van smeergeld (de zogenaamde kickbacks) bestaat meestal uit 
betalingen die worden gedaan in ruil voor een zakelijke gunst of voordeel en is ten strengste verboden. 
Alle Medewerkers moeten elke activiteit vermijden die zou kunnen leiden tot, of suggereren dat een 
faciliterende betaling of smeergeld door ons zal worden aangeboden of aanvaard. We zullen geen 
smeergeld van welke aard dan ook aanbieden of aanvaarden. We laten ons niet in met faciliterende 
betalingen tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het ExCom, dat ook moet controleren of het is 
toegestaan volgens de toepasselijke wetten. 

 
6.3 Geschenken en gastvrijheden. Dit Beleid verbiedt geen normale, redelijke en gepaste gastvrijheden 

(gegeven en ontvangen) aan of van derden als het doel ervan is om ons bedrijfsimago te verbeteren, 
onze producten en diensten te presenteren, of zakelijke relaties op te bouwen of te onderhouden. 

 
6.4 Het is onze Medewerkers alleen toegestaan om geschenken of gastvrijheden aan te bieden of te 

ontvangen die redelijk, proportioneel en gerechtvaardigd zijn en in overeenstemming zijn met dit 
Beleid en alle van toepassing zijnde beleidsverklaringen inzake giften en/of gastvrijheden. 

 
6.5 Het is verboden om geschenken of gastvrijheden aan te bieden in de verwachting dat er een zakelijk 

voordeel wordt ontvangen of om een gegeven zakelijk voordeel te belonen. Onze Medewerkers mogen 
zich niet inlaten met geschenken. Geschenken mogen alleen worden aanvaard als ze op onregelmatige 
basis worden gegeven, met als enig doel het cultiveren of verbeteren van een zakelijke relatie, en als ze 
onder de financiële limiet in paragraaf 6.8 hieronder liggen. 

6.6 Gastvrijheden of geschenken mogen echter niet worden aangeboden aan of aanvaard van 
klanten of leveranciers, ongeacht hun waarde, in de periode voorafgaand aan en tijdens een 
aanbestedingsproces of contractonderhandelingen waaraan die klant of leverancier deelneemt. 
Als Medewerkers niet zeker weten of ze zich in de periode voorafgaand aan een aanbesteding 
bevinden, neem dan contact op met het ExCom.

6.7 Medewerkers mogen geen enkele vorm van gastvrijheden of geschenken aan of namens een 
overheidsambtenaar aanvaarden of verstrekken zonder voorafgaande goedkeuring van het ExCom. 
 
De volgende personen worden beschouwd als “overheidsfunctionarissen”: 

• ambtenaren, medewerkers of vertegenwoordigers van elke overheid, overheidsdepartement, 
-agentschap, -bureau, -autoriteit, -instrumentaliteit of openbare internationale organisatie; 

• personen die namens de overheid handelen; 
• medewerkers van entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een overheid; en
• kandidaten voor een politieke functie. 

6.8 Medewerkers mogen zonder toestemming van hun directe manager geen geschenken aannemen van 
of verstrekken aan een niet-gouvernementele derde partij met een waarde van meer dan € 75, of een 
gelijkwaardige lokale valuta, en moeten ervoor zorgen dat dit uitsluitend gebeurt met het oog op het 
cultiveren of verbeteren van een zakelijke relatie. Geschenken met een waarde van meer dan € 250, of 
een gelijkwaardige lokale valuta, van of aan een derde partij binnen 12 maanden vereisen bovendien 
de goedkeuring van het ExCom. 

 
6.9 Zoals uiteengezet in Hoofdstuk 9 zijn onze Medewerkers en andere personen die voor rekening van ons 

werken, verplicht om alle aangeboden of ontvangen geschenken of gastvrijheden (inclusief, indien van 
toepassing, gerelateerde uitgaven) onmiddellijk en nauwkeurig te registreren. Dergelijke registraties 
worden door het management beoordeeld. 
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7.  Donaties 
 

7.1  Wij leveren geen bijdragen aan politieke partijen, organisaties of personen die zich met politiek inlaten. 
 
8.  Uw verantwoordelijkheden 
 

8.1  Het voorkomen, opsporen en rapporteren van omkoping en andere vormen van corruptie behoort 
tot de verantwoordelijkheid van iedereen die voor ons werkt of onder onze controle staat. Alle 
Medewerkers zijn verplicht om elke activiteit te vermijden die zou kunnen leiden tot een inbreuk op dit 
Beleid. 

8.2  U dient uw directe manager of het ExCom zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u denkt of 
vermoedt dat er een inbreuk op of een conflict met dit Beleid heeft plaatsgevonden, of in de toekomst 
kan ontstaan. 

8.3  Iedere medewerker die dit Beleid overtreedt, zal worden geconfronteerd met disciplinaire 
maatregelen, die kunnen leiden tot ontslag wegens wangedrag. 

 9.  Registratie 
 

9.1  Wij dienen een financiële administratie bij te houden en adequate interne controles uit te voeren die de 
zakelijke reden voor het uitvoeren van betalingen aan derden aantonen. 

 
9.2  U dient een schriftelijk verslag bij te houden van alle gastvrijheden of geschenken die worden aanvaard 

of aangeboden, zowel aan u aangeboden als door u ontvangen. Deze gegevens zullen door het ExCom 
worden gecontroleerd. 

 
9.3  U dient ervoor te zorgen dat alle onkostenopgaves met betrekking tot gastvrijheden, geschenken of 

uitgaven aan derden worden ingediend in overeenstemming met ons toepasselijke onkostenbeleid, en 
dient met name de reden van de uitgaven te bevatten. 

 
9.4  Alle rekeningen, facturen en andere documenten en bescheiden die betrekking hebben op de omgang 

met derden, zoals klanten, leveranciers en zakelijke contacten, dienen uiterst volledig en nauwgezet 
te worden opgesteld en bijgehouden. Er mogen geen rekeningen worden bijgehouden buiten de 
financiële administratie om, om ongepaste betalingen te vergemakkelijken of te verbergen, en 
persoonlijke fondsen mogen niet worden gebruikt om doelen te bereiken die elders in dit Beleid zijn 
verboden. 

 
10.  Probleemmelding 
 

10.1  U wordt aangemoedigd om in een zo vroeg mogelijk stadium uw bekommernissen te uiten over een 
kwestie of verdenking van wanpraktijken of schendingen van dit Beleid. 

 
10.2  Als u niet zeker weet of een bepaalde handeling omkoping of corruptie inhoudt, of als u andere vragen 

hebt, dient u dit aan te kaarten bij uw directe manager en/of de HR- of juridische afdeling. Als u zich 
enigszins ongemakkelijk voelt om dit met hen te bespreken, of als u zich zorgen maakt nadat u dit hebt 
gedaan, dient u gebruik te maken van de andere kanalen die worden genoemd in het DOMO-beleid 
inzake de Speaking up, dat deel uitmaakt van de Gedragscode. 

 
11.  Wat moet u doen als u het slachtoffer bent van omkoping of corruptie 
 

11.1  Het is belangrijk dat u uw directe manager en/of het ExCom zo snel mogelijk inlicht wanneer u door een 
derde partij wordt omgekocht, of u wordt gevraagd dat te doen, u vermoedt dat dit in de toekomst kan 
gebeuren, of u denkt dat u het slachtoffer bent van een andere vorm van onrechtmatige activiteit. 
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 12.  Beschermende maatregelen 
 

12.1  Medewerkers die weigeren om steekpenningen te accepteren of aan te bieden, of die bekommernissen 
uiten of wangedrag van een ander melden, maken zich soms zorgen over de mogelijke gevolgen. 
Zoals uiteengezet in het DOMO-beleid inzake de Speaking up, dat deel uitmaakt van de Gedragscode, 
moedigen wij openheid aan en zullen wij iedereen steunen die te goeder trouw zijn bekommernissen 
uitspreekt in het kader van dit Beleid, zelfs als zij zich blijken te vergissen. 

 
12.2  Wij tolereren geen vergeldingsacties of nadelige behandeling van welke aard dan ook jegens een 

Medewerker die weigert deel te nemen aan omkoping of corruptie, of omdat hij of zij te goeder trouw 
melding maakt van zijn of haar vermoeden dat een feitelijke of potentiële omkoping of een ander 
corruptiemisdrijf heeft plaatsgevonden, of in de toekomst kan plaatsvinden. Elke Medewerker waarvan 
wordt vastgesteld dat hij of zij vergeldingsacties heeft ondernomen tegen een andere Medewerker 
omdat hij of zij weigert deel te nemen aan omkoping of corruptie of omdat hij of zij te goeder trouw 
melding maakt van zijn of haar vermoeden dat een feitelijke of potentiële omkoping of ander 
corruptiemisdrijf heeft plaatsgevonden of in de toekomst kan plaatsvinden, wordt onderworpen aan 
de gepaste disciplinaire maatregelen, met de mogelijke beëindiging van de tewerkstelling tot gevolg. 
Vergelding of nadelige behandeling omvat ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of een 
andere ongunstige behandeling in verband met het uiten van een bekommernis. Indien u van mening 
bent dat u een dergelijke behandeling hebt ondergaan, dient u het ExCom hiervan onmiddellijk op de 
hoogte te stellen. 

 
 13.  Opleiding en communicatie 
 

13.1  De opleiding over dit Beleid maakt deel uit van het introductieproces voor alle nieuwe 
Medewerkers.  

Opmerkingen, suggesties en vragen moeten worden gericht aan de Chief Human Resources Officer.  
   

13.2  Onze nultolerantie ten aanzien van omkoping en corruptie zal aan het begin van onze zakelijke relatie 
met leveranciers, aannemers en zakenpartners worden gecommuniceerd, en in voorkomend geval ook 
daarna worden herhaald. 

14.  Monitoring en evaluatie 
 

14.1  Het ExCom zal de doeltreffendheid en de implementatie van dit Beleid nagaan, waarbij zij regelmatig 
de geschiktheid, de toereikendheid en de doeltreffendheid ervan zal beoordelen. De vastgestelde 
verbeteringen zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. De interne controlesystemen en 
-procedures zullen regelmatig aan audits worden onderworpen om te waarborgen dat zij doeltreffend 
zijn in de strijd tegen omkoping en corruptie. 

 
14.2  Het ExCom rapporteert via de Chief Executive Officer over zijn toezicht en eventuele inbreuken op het 

Beleid en legt de voorgestelde wijzigingen aan het Beleid voor aan de Raad van Bestuur van DOMO. 
 
14.4  Alle Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het welslagen van dit Beleid en dienen ervoor te zorgen 

dat zij het gebruiken om vermoedelijk Wangedrag aan het licht te brengen.
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Bijlage 9

GEGEVENSBESCHERMINGS- EN PRIVACYBELEID 

Inleiding
 
De basisprincipes van de GDPR (d.w.z. de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening van 27 april 
2016 die op 25 mei 2018 in werking is getreden), de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers en 
onze algemene gedragsregels met betrekking tot gegevensbescherming zijn in dit schema opgenomen. 

Wanneer er meer specifieke of afwijkende lokale privacywetten en -regels van toepassing zijn in het land 
waar u werkt, zal dit beleid worden aangepast aan de lokale wettelijke vereisten en zal een kopie van het 
lokaal geldende privacybeleid aan u worden verstrekt.

Deze Bijlage 9 is alleen van toepassing op onze medewerkers die in de Europese Unie werken. Voor 
DOMO-medewerkers die in een land buiten de Europese Unie werkzaam zijn, gelden grotendeels 
dezelfde principes voor gegevensbescherming en privacy. Eventuele afwijkingen of verdere specificaties 
staan vermeld in uw lokaal geldende beleid voor gegevensbescherming.

Als bedrijf hechten wij veel belang aan de privacy van onze klanten, leveranciers en zakenpartners, maar ook aan 
de privacy van onze eigen medewerkers.

Gezien het belang van dit onderwerp hebben we dit document opgesteld zodat elke medewerker op de 
hoogte is van:

- de belangrijkste beginselen op het gebied van gegevensbescherming (zie deel 1);
- de persoonsgegevens die wij van hem/haar verwerken (zie deel 2);
- de manier waarop hij/zij op een correcte en veilige manier omgaat met de persoonsgegevens van anderen 

in de uitvoering van zijn/haar functie binnen ons bedrijf (zie deel 3).

1. BASISPRINCIPES GEGEVENSBESCHERMING.
 

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een direct of indirect geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokken persoon”). 

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, telefoonnummer, foto, bankrekeningnummer, 
enz. Wanneer het mogelijk is om een natuurlijk persoon te identificeren dankzij de combinatie van 
verschillende gegevens (zoals: leeftijd, geslacht, diploma, burgerlijke staat, woonplaats, salaris, 
nationaliteit, geloofsovertuiging, gezondheidssituatie, enz.), worden deze gegevens ook beschouwd als 
persoonsgegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen gegevens ook als “gevoelig” worden beschouwd. Dit is het geval 
wanneer de gegevens betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 
filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetica, biometrie, gezondheid, seksueel gedrag 
en criminele veroordelingen en feiten. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens is in principe 
verboden en/of slechts bij uitzondering toegestaan onder zeer strikte voorwaarden.
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1.2 Wat is gegevensverwerking?

Onder “gegevensverwerking” wordt verstaan: elke vorm van behandeling van de persoonsgegevens, al 
dan niet via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, bestellen, structureren, 
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, distribueren, verstrekken, 
combineren, beschermen, wissen of vernietigen.

1.3 In welke gevallen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens kunnen niet zomaar worden verwerkt. De GDPR bepaalt de voorwaarden 
en omstandigheden waaronder de verwerking van persoonsgegevens wordt toegestaan. 
Persoonsgegevens kunnen dus niet worden verwerkt tenzij er een wettelijke basis is voor de verwerking 
ervan, dat wil zeggen wanneer:

• de betrokkene haar ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming daartoe heeft gegeven;
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die de betrokken 

persoon heeft gesloten of zal sluiten met de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld uw 
arbeidsovereenkomst;

• de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting die de 
verwerkingsverantwoordelijke moet nakomen krachtens een wet, decreet, ordonnantie, bijvoorbeeld 
de verplichting voor de werkgever om bepaalde gegevens van zijn personeel mee te delen aan de 
sociale zekerheidsdiensten;

• de verwerking noodzakelijk is om het vitale belang van de betrokken persoon te beschermen, 
bijvoorbeeld in het geval van een bewusteloos slachtoffer van een ongeval waarover medische 
gegevens moeten worden verzameld om hem/haar eerstehulpverlening te verlenen;

• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen 
van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag door de 
verwerkingsverantwoordelijke;

• de gegevensverwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van de 
verwerkingsverantwoordelijke of een andere persoon te waarborgen, indien de belangen of 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren op het bovenstaande.

1.4 Welke rechten hebben de betrokken personen?

1.4.1 Recht op informatie

Persoonsgegevens kunnen niet worden verwerkt zonder dat de betrokken persoon daarvan op de 
hoogte is. 
De betrokken persoon moet in principe vooraf op de hoogte worden gesteld van het feit dat zijn/
haar persoonsgegevens worden verwerkt en waarom en op welke wijze dit gebeurt. 
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1.4.2 Recht op toegang

Elke persoon heeft het recht om te weten of een bepaald bedrijf al dan niet een aantal van zijn of 
haar persoonsgegevens verwerkt.
Indien een bedrijf persoonsgegevens verwerkt, heeft de betrokken persoon recht op toegang tot 
deze gegevens.

1.4.3 Recht op correctie

Iedere betrokken persoon heeft het recht om
a) onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of 
b) onvolledige gegevens aan te vullen.

1.4.4 Recht op verwijdering (“recht om te worden vergeten”)

In een aantal specifieke gevallen heeft de betrokken persoon het recht op verwijdering van zijn 
of haar persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in 
verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.

1.4.5 Recht op beperking van de verwerking

In specifieke gevallen heeft de betrokken persoon recht op een beperking van de 
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een periode die de 
verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren 
indien de betrokken persoon de juistheid van de verwerkte gegevens betwist, of in geval van 
onrechtmatige verwerking wanneer de betrokken persoon zich verzet tegen het verwijderen van 
de persoonsgegevens en in plaats daarvan om de beperking verzoekt.

1.4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De GDPR bepaalt dat een betrokken persoon in een aantal gevallen het recht heeft om in een 
gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat de door hem/haar verstrekte 
persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerker, of om deze 
rechtstreeks van een verwerker aan een andere verwerker te laten overdragen.

1.4.7 Recht op verzet

Onder bepaalde voorwaarden heeft de betrokken persoon het recht zich te verzetten tegen de 
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op grond van zijn of haar specifieke situatie. Dit 
recht is echter niet altijd van toepassing en vormt geen absoluut recht. 

Het is bijvoorbeeld onmogelijk om zich te verzetten tegen de gegevensverwerking die nodig is voor 
de uitvoering van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens 
in het kader van uw arbeidsovereenkomst.

1.4.8 Recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

Elke persoon heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat voor hem of haar 
rechtsgevolgen heeft of dat hem of haar in aanzienlijke mate treft, uitsluitend op basis van 
geautomatiseerde gegevensverwerking, met inbegrip van de evaluatie van bepaalde aspecten van 
zijn of haar persoonlijkheid (de zogenaamde “profilering”). Dit is niet van toepassing wanneer de 
beslissing noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld een 
lening of een verzekeringsovereenkomst, of wanneer deze door de wet of een wettelijke bepaling 
wordt vereist, of wanneer de betrokken persoon daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 

46

Gedragscode DOMO



2. GEGEVENSBESCHERMING MET BETREKKING TOT ONZE MEDEWERKERS

Hieronder hebben wij getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van uw persoonsgegevens die wij 
verwerken en van de doeleinden van deze verwerking, alsmede van onze verplichtingen en uw rechten in dit 
verband. 

De DOMO-rechtspersoon treedt als uw werkgever in dit verband op als verwerkingsverantwoordelijke van 
persoonsgegevens, omdat hij beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

2.1 Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel?

2.1.1 Categorieën van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt, in principe vanaf het 
moment van uw sollicitatie tot het moment van beëindiging van uw arbeidsovereenkomst:

• identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, 
rijksregisternummer indien wettelijk verplicht)

• (elektronische) contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
inloggegevens, badgenummer)

• gezinssituatie (bijvoorbeeld burgerlijke staat, aantal personen ten laste)
• fysieke kenmerken (bijvoorbeeld lengte en gewicht)
• financiële gegevens en informatie (bijvoorbeeld bankrekeningnummer, salaris, 

vergoedingen, kostenuitgaven, salarisberekening)
• informatie over de gevolgde opleiding, vorige functies en taalvaardigheden
• informatie over evaluatie en opleiding (bijvoorbeeld promoties en gevolgde opleidingen)
• informatie over de duur van de tewerkstelling (bijvoorbeeld werkschema, afwezigheden)
• informatie over de loopbaan (bijvoorbeeld duur van de loopbaan)
• Foto’s en camerabeelden

De persoonsgegevens kunnen niettemin voor een langere periode worden bewaard volgens 
de toepasselijke lokale verjaringstermijnen en/of volgens een lokaal geldend beleid voor het 
bewaren van gegevens.

In voorkomend geval zal bovenstaande lijst van tijd tot tijd worden aangepast en/of aangevuld 
aan de hand van de daadwerkelijk verzamelde en verwerkte gegevens.

2.1.2 Verwerkingsdoeleinden

De onder 2.1.1 genoemde persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

• contact opnemen met de betrokken persoon 
• aanwerving
• identificatie van de medewerker
• uitvoering van de arbeidsovereenkomst
• personeelsbeheer
• betaling van het salaris
• communicatie
• taakverdeling
• pensioenadministratie
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• belastingen en sociale zekerheid
• toegang tot de systemen van de werkgever
• toezicht op het gebruik van internet en e-mail op de werkplek
• overdracht of overname van (een deel van) de onderneming
• disciplinaire sancties

2.1.3 Rechtsgrondslag

De onder 2.1.1 genoemde persoonsgegevens worden meestal verwerkt omdat dit noodzakelijk is 
voor de correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of omdat de wet de verwerking van 
deze gegevens voorschrijft. Wanneer dit niet het geval is, hebben wij zorgvuldig gecontroleerd 
of wij al dan niet een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van deze persoonsgegevens, 
rekening houdend met uw belangen en redelijke verwachtingen.

2.1.4 Directe/indirecte verwerving

In het algemeen hebben wij de bovengenoemde persoonsgegevens direct van u ontvangen, 
bijvoorbeeld wanneer u solliciteert naar een baan bij ons. Anderzijds kunnen wij sommige van 
uw persoonsgegevens ook indirect verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer wij zelf informatie over u 
genereren, bijvoorbeeld in het geval van een evaluatie.

Wanneer wij aanvullende informatie over u vragen, zullen wij aangeven of deze informatie 
absoluut noodzakelijk is en wat de gevolgen zijn als u deze gegevens niet verstrekt. 

2.2 Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor uw leidinggevende en de HR-managers van DOMO 
in de EER (Europese Economische Ruimte). Sommige categorieën van persoonsgegevens worden 
echter alleen voor bovengenoemde doeleinden gedeeld met specifieke categorieën van ontvangers, 
zoals leveranciers van IT-diensten, sociale secretariaten, verzekeringsmaatschappijen en financiële 
instellingen. Wij zullen deze persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij wij daartoe 
op grond van de wet verplicht zijn.

2.3 Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en 
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en wij beschermen uw persoonsgegevens 
tegen vernietiging, verlies, misbruik, het onrechtmatig verlenen van ongeoorloofde toegang tot de 
verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, wat 
meer in het bijzonder kan leiden tot fysieke, materiële of immateriële schade. 

Deze maatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de implementatiekosten, de aard, 
de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en ook met de waarschijnlijkheid en de ernst van 
de verschillende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen die verband houden 
met de verwerking.

2.4 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld 
en in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.
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2.5 Uw rechten

Als u vragen hebt, een verzoek wilt indienen of uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens zoals 
beschreven in het eerste deel van dit privacybeleid wilt uitoefenen, kunt u altijd contact opnemen 
met uw lokale HR-manager, uw lokale Verantwoordelijke voor gegevensbescherming of, eenmaal 
aangesteld, de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van DOMO. U hebt 
ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

3.1 Verantwoordelijkheid inzake gegevensbescherming.

Het management bepaalt de interne gedragsregels met betrekking tot gegevensbescherming voor 
leidinggevenden en medewerkers en zorgt ervoor dat de nodige technische en organisatorische 
maatregelen worden genomen om de veiligheid van de gegevens te garanderen.

Daarnaast is een belangrijke taak weggelegd voor elke medewerker die bijna dagelijks in contact komt 
met persoonsgegevens van sollicitanten, andere medewerkers, klanten, leveranciers, zakenpartners, 
enz.

Daarom verzoeken wij u dringend om de GDPR, de arbeidsreglementen en de interne gedragsregels in 
dit verband te allen tijde in acht te nemen en eventuele vermoedelijke of vastgestelde overtredingen 
onmiddellijk aan uw leidinggevende te melden. 

3.2 Gedragsregels inzake gegevensbescherming

De hieronder genoemde algemene gedragsregels zijn een eerste leidraad voor een correcte en veilige 
omgang met persoonsgegevens.

Voor elke afdeling/functie kunnen aanvullende bijzondere gedragsregels worden vastgesteld. Deze 
worden per afdeling/functie nader gespecificeerd.

• Zorg ervoor dat elke verwerkingsactiviteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de GDPR. 
Bij het opstarten van een nieuw proces, product, dienst of ander project waarbij persoonsgegevens 
worden verwerkt, moet vanaf het begin rekening worden gehouden met de GDPR. De basisprincipes bij 
de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:

- rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: persoonsgegevens moeten op een rechtmatige, 
eerlijke en transparante wijze ten aanzien van de betrokken persoon worden verwerkt;

- specifiek doel: persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen nadien niet worden verwerkt op een wijze 
die daarmee onverenigbaar is;

- minimalisering: voor het bereiken van de beoogde doelstellingen kunnen alleen de 
persoonsgegevens worden verwerkt die absoluut noodzakelijk en vereist zijn voor het bereiken van 
de beoogde doelstellingen;

- juistheid: de persoonsgegevens die worden verwerkt, moeten juist zijn en altijd bijgewerkt worden. 
Onjuiste persoonsgegevens moeten worden aangepast of verwijderd;

- beperkte bewaring: de persoonsgegevens moeten worden opgeslagen in een vorm die het 
mogelijk maakt de betrokken personen uitsluitend te identificeren voor de doeleinden waarvoor 
zij nodig zijn;
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- integriteit en vertrouwelijkheid: bij de verwerking van persoonsgegevens dienen altijd passende 
technische of organisatorische maatregelen te worden getroffen om de veiligheid te waarborgen 
en ervoor te zorgen dat deze worden beschermd tegen ongerechtvaardigde of onrechtmatige 
verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

• Zorg voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. 
Personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, moeten altijd op de hoogte worden gesteld 
van de verwerking van hun persoonsgegevens. In dit verband dient u waar mogelijk te verwijzen naar 
ons externe privacybeleid.

• Zorg voor toegankelijkheid. 
Stel uw leidinggevende altijd onmiddellijk op de hoogte wanneer u een vraag van een persoon 
ontvangt over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, zodat deze vraag binnen de korte 
termijn die de GDPR voorschrijft, kan worden beantwoord.

• Zorg voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. 
Beperk de toegangsrechten, zodat alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van 
een bepaalde functie toegankelijk zijn.

• Zorgen voor passende maatregelen ter bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens. 
Het is van essentieel belang dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen om de persoonsgegevens 
te beschermen. Onze ICT-afdeling heeft hiervoor enerzijds organisatorische maatregelen en anderzijds 
technische maatregelen (bijvoorbeeld een back-up systeem) getroffen. Deze maatregelen moeten te 
allen tijde worden in acht genomen en nageleefd. 

• Make sure to think before transmitting personal data outside the company. 
Wanneer u een beroep doet op derden die de persoonsgegevens voor ons verwerken, dient u er altijd 
voor te zorgen dat deze derden voldoende waarborgen bieden voor de uitvoering van de verwerking in 
overeenstemming met de GDPR. Bovendien kunnen persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden 
buiten het bedrijf die geen passende overeenkomst hebben gesloten en moeten er extra maatregelen 
worden genomen wanneer de persoonsgegevens de Europese Unie zouden verlaten. 

Overleg daarom altijd vooraf met uw leidinggevende als u in het kader van de uitvoering van uw taken 
persoonsgegevens wilt delen met derden, al dan niet van buiten de Europese Unie, met name als het 
gaat om een derde partij aan wie u nog nooit eerder persoonsgegevens hebt verstrekt.

3.3 Contact

Mocht u nog vragen, opmerkingen of voorstellen hebben over dit onderwerp, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met uw lokale HR-manager, uw lokale Verantwoordelijke voor 
gegevensbescherming of, eenmaal aangesteld, de Functionaris voor gegevensbescherming (Data 
Protection Officer) van DOMO.
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De gedragscode is een fundamenteel onderdeel
van de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers 
van DOMO Chemicals bedrijven.

Alle werknemers ontvangen de Code bij hun 
indiensttreding bij de Groep en zijn gehouden aan 
de inhoud ervan. Hij is beschikbaar in 8 talen en 
werd aangenomen door lokale besturen.
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