
November 2020

SPEAK UP POLICY

JACOBS DOUWE EGBERTS



INHOUD

Inleiding 3

 Doel 4

 Reikwijdte van het beleid 4

Speak up Policy 5

 Wat is het beleid van ons Bedrijf ten aanzien van represailles? 6

 Waarom moet ik mijn zorgen melden? 6

 Wat verwacht het Bedrijf van me? 7

 Hoe moet ik een melding doen, met wie kan ik contact opnemen? 9

 Ik heb iets gemeld aan mijn leidinggevende en die heeft gezegd dat ik ‘verder   
 mijn mond erover moet houden’. Wat moet ik nu doen? 10

 Wat moet ik doen als een medewerker bij me komt en melding maakt van   
 een vermoeden van niet-naleven van regels? 10

 Is mijn anonimiteit gewaarborgd? 11

 Wat gebeurt er als ik een melding heb gedaan? 11

 Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of ik wel een melding wil doen? 12

 Wat is de rol van het management bij een onderzoek? 13

 Hoe word ik beschermd? 13

 Wat gebeurt er als ik mogelijk   
 de wet of het beleid van het bedrijf heb overtreden? 14

 Zijn er uitzonderingen op dit beleid? 14

 Verslaglegging 15

Contact / Melding 16

 Hoe kan ik contact opnemen met de Alert Line? 17

 Telefoonnummers Alert Line 17

Versiebeheer 20

Onderzoeksaanpak JDE 23

2



INLEIDING
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SPEAK UP POLICY VERSIEBEHEER ONDERZOEKSAANPAK JDECONTACT / MELDING



DOEL

REIKWIJDTE VAN HET BELEID

We verwachten van onze medewerkers dat 
zij naar voren komen en (vermeende) fraude, 
onregelmatigheden en niet-naleven van de wet 
en/of het beleid van het bedrijf, waaronder de 
Gedragscode, melden.

Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers, 
het management en het bestuur van JDE en 
van al haar dochterondernemingen en gelieerde 
ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen 
‘het Bedrijf’).

Als je fraude, onregelmatigheden of ongepast 
gedrag ziet, ervaart of vermoedt, moet je 
onmiddellijk naar voren komen. Dit is een 
basisverplichting die voor iedereen geldt die voor 
het Bedrijf waar dan ook ter wereld werkt. Het 
maakt niet uit wat voor werk je doet, in welke 
functie of salarisschaal; als je een overtreding 
ziet of vermoedt, verwacht het Bedrijf van je dat 
je dit meldt.

De interne auditafdeling van het Bedrijf 
hanteert een procedure voor het onderzoeken 
van meldingen van fraude of ander ongepast 
gedrag.

Inhoudsopgave
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Wanneer je naar voren komt en je zorgen uit of melding maakt 
van een overtreding, doe je wat er van je wordt verwacht en zal 
het Bedrijf geen enkele vorm van represaille tegen je tolereren. Als 
je weet of vermoedt dat er zich represailles hebben voorgedaan 
(tegen jou, een collega of een leverancier), moet je dit melden aan 
je manager of zo snel mogelijk contact opnemen met de Alert Line.

Tegen iedereen die represaillemaatregelen neemt tegen een 
medewerker voor het doen van een melding, zullen disciplinaire 
maatregelen worden genomen, die ook kunnen leiden tot 
beëindiging van de arbeidsrelatie. Daarentegen zullen zorgen of 
beschuldigingen die te kwader trouw (d.w.z. waarvan je weet dat 
ze niet waar zijn) worden geuit, niet worden getolereerd en zullen 
tegen medewerkers, die zich hieraan schuldig maken, disciplinaire 
maatregelen worden ingesteld, die ook kunnen leiden tot 
beëindiging van de arbeidsrelatie.

Het Bedrijf kan zijn commitment voor integer handelen niet 
nakomen wanneer wij, als medewerkers, niet naar voren komen 
wanneer we dat moeten doen. Het management moet weten 
wanneer er zich problemen voordoen, zodat het die snel en 
adequaat kan aanpakken. Wanneer jij naar voren komt, help je ons 
Bedrijf om jou en andere stakeholders te beschermen. Hierdoor 
neemt ook het risico op financiële of reputatieschade als gevolg 
van fraude en/of wangedrag af.

WAT IS HET BELEID VAN HET BEDRIJF 
TEN AANZIEN VAN REPRESAILLES?

WAAROM MOET IK MIJN ZORGEN MELDEN?

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY

ONS GEDRAG MOET ZIJN INGEGEVEN 
DOOR DE VOLGENDE WAARDEN

EENVOUD  
ONDERNEMERSCHAP 
ANTWOORDELIJKHEID 
DISCIPLINE 
SOLIDARITEIT
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Inhoudsopgave

Je moet weten welke compliance- en 
integriteitsverantwoordelijkheden jouw functie met zich meebrengt. 
Daarnaast moet je meteen naar voren komen als je vermoedt dat 
iemand namens het Bedrijf (ook jijzelf) iets doet, gedaan heeft, of 
mogelijk gaat doen wat strijdig is met de wet of het beleid van het 
Bedrijf, of anderszins zich heeft ingelaten met fraude of wangedrag. 
Voorbeelden van (vermeende) overtredingen van wet- en regelgeving 
en/of beleid van het Bedrijf die je moet melden, zijn:

1.  Onjuiste financiële verslaglegging, onder meer:

a. Onjuiste opbrengstenverantwoording

b. Fictieve transacties of transacties die niet op commerciële voor-
waarden en tegen markttarieven zijn gedaan (at arm’s length)

c. Round tripping (verkopen van activa en deze of vergelijkbare 
activa weer terugkopen voor ongeveer dezelfde prijs)

d. Te hoge raming van activa (fictieve inventaris/vorderingen)

e. Onjuiste waardering van investeringen, bijv. wijzigingen in OPEX 
en CAPEX.

f. Te lage raming van verplichtingen en kosten, bijv. doorschuiven 
naar andere periode

g. Onderlinge financiële verhoudingen, tussenrekeningen of in-
schattingen van het management gebruiken om de financiële 
positie rooskleuriger te doen voorkomen

h. Ongeoorloofde openbaarmaking

i. Anderszins onjuist aanmaken, verslagleggen of vervalsen van 
bedrijfs- of financiële gegevens of het onjuist indienen van wet-
telijk verplichte documenten

2.  Verduisteren van activa, onder meer:

a. Niet vastgelegde verkoop of kortingen

b. Fictieve leveranciers of commissies opvoeren

c. Persoonlijke aankopen ten laste van het bedrijf

d. Fictieve medewerkers op de loonlijst

e. Diefstal van inventaris, bijvoorbeeld door fictieve verkoop of 
afschrijvingen

f. Anderszins opzettelijk onjuiste verslaglegging van financiële 
gegevens

WAT VERWACHT HET BEDRIJF VAN ME?

SPEAK UP POLICY
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3.  Manipuleren van tenderprocedures

4.  Overfactureren van leveranciers

5.  Klanten niet-bestaande producten of diensten in 
rekening brengen

6.  Belasting ontduiken

7.  Zwart uitbetalen

8.  Witwassen van geld

9.  Oneigenlijke pensioenfondsbijdragen of 
verzekeringspremies

10.  Commerciële omkoping

11.  Omkoping van overheidsfunctionarissen

12.  Gebruik van bedrijfsmiddelen voor niet-
bedrijfsmatige doeleinden

13.  Onterechte kostenvergoeding

14.  Commissies opvoeren

15.  Belangenverstrengeling

16.  Geen opvolging geven aan management

17.  Fraude, corruptie of bedreigend gedrag

18.  Intimidatie, pesten en discriminatie

19.  Onveilige werkpraktijken

20.  Collusie met concurrenten

21.  Collusie waardoor er geen functiescheiding is

22.  Ongeoorloofde geschenken aannemen of geven

23.  Overtredingen marketingbeleid

24.  Overtredingen op de werkplek

25.  Misbruik van intellectuele eigendomsrechten

26.  Diefstal of verduistering

27.  Represailles tegen iemand die een compliance-
kwestie meldt

28.  Veiligheidskwesties mensen of producten

29.  Manipuleren of wijzigen van een product

30.  Niet-naleven van wet- en regelgeving bij het 
verwerken van privacygevoelige gegevens

31.  Andere overtredingen van de wet

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY
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Bij het uitvoeren van een onderzoek verwacht het Bedrijf 
de volledige medewerking van medewerkers en alle 
andere betrokkenen, waaronder leveranciers, verkopers, 
opdrachtnemers en hun respectieve medewerkers, en het 
Bedrijf tolereert geen enkele poging tot het verhinderen 
van een onderzoek. Het Bedrijf verwacht van iedereen 
die betrokken is of assisteert bij een onderzoek dat hij/
zij uiterst discreet en vertrouwelijk te werk gaat. Degenen 
die belast worden met het uitvoeren en assisteren van 
een onderzoek, moeten dit doen in overeenstemming met 
de onderzoeksaanpak van het Bedrijf en prioriteit geven 
aan het tijdig, effectief en efficiënt afhandelen van het 
onderzoek.

Inhoudsopgave

Als je redelijkerwijs kunt aannemen dat er sprake is van 
overtreding van de wet, inbreuk op het beleid van het 
Bedrijf of dat er anderszins sprake is van onethisch gedrag, 
moet de verdachte activiteit meteen op een van de 
volgende manieren worden gemeld:

• De kwestie melden aan je manager (die vervolgens 
verplicht is om verder te escaleren, zie pagina 10 
hieronder);

• Wanneer de kwestie juist betrekking heeft op je 
manager, kun je contact opnemen met je lokale 
compliance officer (vraag bij je contactpersoon 
bij HR na wie je lokale compliance officer is of 
gebruik de volgende link https://coffeeandtea.
sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/
Pages/About.aspx en klik op het tabblad ‘Local 
Compliance’).

• De kwestie rechtstreeks melden bij de centrale 
Compliance-afdeling (stuur hiervoor rechtstreeks 
een e-mail naar:  
ethics.compliance@JDEcoffee.com); of

• De kwestie melden bij de Alert Line van het 
Bedrijf.

Je kunt contact opnemen met de Alert Line als je 
liever niet in persona met iemand praat, als je liever 
een melding doet bij een onafhankelijke derde partij 
of als je liever anoniem blijft.

Om het risico op financiële of reputatieschade te 

HOE MOET IK EEN MELDING DOEN, MET 
WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN?

SPEAK UP POLICY
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Als je het idee hebt dat je wordt ontmoedigd om een 
mogelijke overtreding van de wet of het beleid van 
het Bedrijf te melden, moet je dit melden aan Central 
Compliance of via de Alert Line (zie paragraaf 7). Meld dat 
je te horen hebt gekregen om ‘verder je mond te houden’ 
en geef ook aan welke melding je hebt gedaan (of had 
willen doen).

verkleinen, is het in het belang van het Bedrijf om één 
centraal overzicht te hebben van alle meldingen. Als je 
bemerkt of vermoedt dat er om wat voor reden dan ook 
kwesties zijn blijven liggen bij het lokale management en 
daarom niet zijn gemeld bij Central Compliance, moet je 
dit onmiddellijk via de Alert Line of Web Line melden of 
een e-mail sturen naar ethics.compliance@JDEcoffee.com.

Als een medewerker bij je komt met een vermoeden van 
fraude en/of een compliance-kwestie, moet je een senior 
manager in jouw regio of degene aan wie jij rapporteert 
onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen, tenzij het 
vermeende wangedrag betrekking heeft op die persoon. In 
dat geval moet je de melding doorgeven aan de Company 
Compliance Officer (ethics.compliance@JDEcoffee.com)  
of via de Alert Line. Als jij de hoogste functie hebt in 
je werkmaatschappij of regio, breng dan de Company 
Compliance Officer op de hoogte (e-mail naar ethics.
compliance@JDEcoffee.com) of gebruik de Alert Line.

IK HEB IETS GEMELD AAN MIJN 
LEIDINGGEVENDE EN DIE HEEFT GEZEGD 
DAT IK ‘VERDER MIJN MOND EROVER 
MOET HOUDEN’. WAT MOET IK NU DOEN?

WAT MOET IK DOEN ALS EEN 
MEDEWERKER BIJ ME KOMT EN 
MELDING MAAKT VAN EEN VERMOEDEN 
VAN NIET-NALEVEN VAN REGELS?

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY
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Als de melder (degene die de melding doet) anoniem wil 
blijven, is dat mogelijk omdat het systeem de bron van de 
melding niet traceert. De melder krijgt via het systeem een 
unieke code waarmee hij/zij de verdere procedure kan volgen 
en kan controleren wat het Bedrijf met de melding doet. 
Het Bedrijf handelt alle meldingen respectvol en discreet af. 
Natuurlijk is het wel zo dat bepaalde personen op de hoogte 
moeten worden gebracht van de melding en ook daarvan 
inhoudelijk kennis moeten nemen om de melding effectief te 
kunnen onderzoeken en opvolgen. In voorkomende gevallen 
is het Bedrijf ook wettelijk verplicht om derden over de 
gemelde (compliance-)kwestie te informeren.

IS MIJN ANONIMITEIT GEWAARBORGD?

Het Bedrijf neemt elke melding serieus. De interne 
auditafdeling onderzoekt de feiten om objectief vast te 
stellen wat er is gebeurd, hoe dit het beste kan worden 
onderzocht en hoe de kwestie kan worden opgelost. Het 
Bedrijf gaat uit van de basisprincipes voor het doen van 
onderzoek en hanteert daarbij de volgende criteria:

• Onpartijdigheid

• Kundigheid

• Eerlijkheid en integriteit

• Tijdigheid

• Grondigheid

• Vertrouwelijkheid

Elke medewerker die een melding heeft gedaan kan, op 
verzoek, algemene informatie krijgen over de voortgang 
en het afronden van het onderzoek en de resultaten, tenzij 
dergelijke feedback het onderzoek in de weg zou staan.

Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zullen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden 
beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en verwerking.

WAT GEBEURT ER ALS IK EEN 
MELDING HEB GEDAAN?

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY

11



De Global Chief Compliance Officer (GCCO) en het hoofd 
van de interne audit bepalen, al dan niet in overleg met 
andere senior executives, of opschaling naar de Global 
Compliance Council vereist is.

De Global Compliance Council bestaat uit de General 
Counsel, de VP HR, de CFO, de Director Global Finance 
Controls, het hoofd van de interne audit en de GCCO 
(voorzitter).

De Global Compliance Council bepaalt of opschaling naar 
de raad van bestuur of andere partijen vereist is.

Meer informatie over de onderzoeksaanpak van JDE is te 
vinden in Bijlage 1 bij dit beleid.

We zijn ons ervan bewust dat het moeilijk kan zijn om 
kwesties naar voren te brengen. De meeste mensen 
hebben daar vaak een of meer goede redenen voor.

Allereerst zijn ze vaak bang voor represailles. Je kunt 
erop vertrouwen dat het Bedrijf geen enkele vorm van 
represaille tolereert.

Een andere reden waarom mensen niet naar voren willen 
komen, is omdat ze het idee hebben dat er toch niets met 
hun melding zal gebeuren. We verzekeren je dat wij bij 
elke melding van een mogelijke overtreding gepaste actie 
zullen ondernemen om de zaak te onderzoeken en het 
probleem aan te pakken. Als wij oordelen dat er sprake is 
van wangedrag, zal het Bedrijf corrigerende maatregelen 
nemen, waaronder indien nodig disciplinaire maatregelen, 
ongeacht de functie of positie van de betrokken personen.

WAT MOET IK DOEN ALS IK NIET ZEKER 
WEET OF IK WEL EEN MELDING WIL DOEN?

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY
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Het is noch het management noch medewerkers 
toegestaan om zelf onderzoek te doen naar verdachte 
personen, of om deze te interviewen of te ondervragen, 
tenzij in samenspraak met de interne auditafdeling.

WAT IS DE ROL VAN HET MANAGEMENT 
BIJ EEN ONDERZOEK?

Elke medewerker die een overtreding meldt waarvan de 
medewerker gelooft, of redelijkerwijs mag aannemen, 
dat deze feitelijk heeft plaatsgevonden, krijgt op grond 
van deze melding bescherming. Deze bescherming 
houdt in dat het Bedrijf de medewerker niet zal ontslaan, 
degraderen, schorsen, bedreigen, intimideren of op 
welke manier dan ook zal discrimineren voor wat betreft 
de voorwaarden van de arbeidsrelatie. Het Bedrijf 
staat geen elke vorm van bedreiging, represailles of 
andere maatregelen toe tegen een medewerker die een 
overtreding heeft gemeld of daarbij heeft geholpen. 
Elke bedreiging, represaille- of andere maatregel moet 
onmiddellijk worden gemeld aan het hoofd van de interne 
audit.

HOE WORD IK BESCHERMD?

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY
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Van al onze medewerkers verwachten wij dat zij op de hoogte 
zijn van de wet- en regelgeving en het beleid die van toepassing 
zijn. Als je het idee hebt dat je mogelijk de wet of het beleid 
hebt overtreden, is het altijd beter dat je dit zelf meldt dan 
wanneer een ander je daarvan beschuldigt. Wanneer een 
medewerker zelf meldt dat hij/zij een overtreding heeft begaan, 
dan houdt dit geen vrijwaring in van disciplinaire of andere 
correctieve maatregelen, maar zal het Bedrijf hiermee wel 
rekening houden bij het bepalen van de te nemen maatregelen.

WAT GEBEURT ER ALS IK MOGELIJK 
DE WET OF HET BELEID VAN HET 
BEDRIJF HEB OVERTREDEN?

Het Bedrijf heeft het recht om erop toe te zien dat de medewerkers 
die een melding doen, de arbeidsovereenkomsten, het beleid 
en/of de Gedragscode naleven. Negatieve maatregelen die 
worden genomen tegen een medewerker die overtreding van 
deze overeenkomsten, het beleid of de Gedragscode propageert, 
worden niet als represailles beschouwd, mits de naleving hiervan 
bij andere medewerkers die niet oproepen tot overtreding op 
eenzelfde manier wordt geëist.

 
Waar kan ik meer informatie vinden?

Op intranet vind je onder Central Policies meer informatie 
over ons governance- en compliance-kader en onze 
meldingsprocedures zoals de Alert Line.

De Gedragscode van Jacobs Douwe Egberts is te vinden op: 
www.jacobsdouweegberts.com

Je kunt ook rechtstreeks een e-mail sturen naar de 
compliance- en interne auditafdeling via: 
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

ZIJN ER UITZONDERINGEN OP DIT BELEID?

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY
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De lokale compliance councils, voorgezeten door de 
lokale compliance officer, verstrekt periodiek (ten minste 
één keer per jaar) een overzicht van de meldingen en de 
uitkomsten aan de GCCO.

De GCCO verstrekt periodiek (ten minste één keer per jaar) 
een overzicht van alle lokale en wereldwijde meldingen 
aan de auditcommissie van de raad van bestuur en de 
Global Compliance Council.

VERSLAGLEGGING

Inhoudsopgave SPEAK UP POLICY
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LAND TOEGANGSCODE GRATIS 
TELEFOONNUMMER/LCR

Australië 61283113030

Oostenrijk  0800 281700

Wit-Rusland 882000 730028

België 003224010546

Brazilië 52262 0800 761 4120

Bulgarije 00800 110 44 74

China 52262 4001 204 952

Tsjechië +420228885126

Denemarken 4536927633

Frankrijk 52262 33170770423

Georgië +995706777955

Duitsland 52262 0800 180 4007

De Alert Line is 24/7 beschikbaar voor alle medewerkers 
wereldwijd. Via de Alert Line kun je het Bedrijf op de hoogte 
brengen van vermeende of feitelijke fraude, kwesties rondom 
gedrag en compliance-gerelateerde zaken die mogelijk onderzocht 
moeten worden. 

De Alert Line gaat altijd vertrouwelijk om met je vragen en 
identiteit. Maar je kunt ook anoniem contact opnemen met de 
Alert Line als je je daar prettiger bij voelt. Je informatie wordt 
alleen op een ‘need-to-know-basis’ gedeeld, zoals de mensen die 
je vragen kunnen beantwoorden of de kwesties die je naar voren 
hebt gebracht verder zullen onderzoeken en rechtzetten. 

Je kunt de Alert Line via onderstaande nummers bereiken.

HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN 
MET DE ALERT LINE?

Inhoudsopgave CONTACT / MELDING

TELEFOONNUMMERS ALERT LINE
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Griekenland +302111984823

Hongarije 06800 14863

Ierland 0035316950742

Italië 00390687503657

Kazachstan 87172696063

Letland +37166164320

Litouwen +37052140795

Maleisië 52262 60392122180

Mexico 52262 525541611449

Marokko 212520485043

Nederland 0031207036452

Nieuw-Zeeland +6498874609

Noorwegen 52262 2193 9710

Polen +48128812711

Portugal 800 880 374

Roemenië 08008 94440

Rusland 52262 +74993504513

Singapore 52262 6531631423

Slowakije 421233056807

Zuid-Afrika 0800 990520

Spanje 4938004964

Zweden 46850336415

Zwitserland 0225801730

Thailand 027873679

Turkije  902129001615

VK 0800 374199

Oekraïne 52262 +44 1249 661808

Verenigde Staten 1877 533 5310

Zambia +44 1249 661808

CONTACT / MELDING
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Als jouw land niet hierboven staat, kun je bellen naar:

+44 1249 661808

of naar een van de volgende gratis nummers:

http://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-Freephone-listing.pdf

JE KUNT TE ALLEN TIJDE CONTACT OPNEMEN VIA:
 
Meldingstool: https://wrs.expolink.co.uk/JDE 
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com 
Website: www.jacobsdouweegberts.com

De contactgegevens van de lokale compliance officers zijn te vinden op  
intranet, onder JDE Compliance Framework:  
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx

Inhoudsopgave CONTACT / MELDING
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Versie 1.0

Nieuw

Versie 2.0

Naam beleid veranderd van “Whistleblower Policy” in “Speak 
Up Policy”.

De doorgevoerde wijzigingen zijn in lijn met het samengaan 
van GRC met de interne audit, nu de afdeling Risk & Assuran-
ce (later: interne audit)

De Mondelez’ “Speaking Up and Investigation” policy is in de 
wijzigingen meegenomen, met het oog op het aangekondig-
de voornemen van een partnerschap met DEMB1753.

Het volgende is toegevoegd:

• Nummer 1 - Waarom dit beleid?

• Nummer 5 - Waarom moet ik mijn zorgen melden?

• Nummer 6 - Wat verwacht het Bedrijf van me?

• Nummer 8 - Ik heb iets gemeld aan mijn leidinggevende 
en die heeft gezegd dat ik ‘verder mijn mond erover 
moet houden’. Wat moet ik nu doen?

• Nummer 9 - Wat moet ik doen als een medewerker bij 
me komt en melding maakt van een vermoeden van het 
niet-naleven van regels?

• Nummer 10 - Hoe kan ik contact opnemen met de Help 
Line?

• Nummer 13 - Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of ik 
wel een melding wil doen?

• Nummer 16 - Wat gebeurt er als ik mogelijk de wet of het 
beleid van het Bedrijf heb overtreden?

Wijzigingen zijn aangebracht in:

• Nummer 3 - Wie moet zich aan dit beleid houden?

• Nummer 4 - Wat is het beleid van het Bedrijf ten aanzien 
van represailles?

• Nummer 11 - Is mijn anonimiteit gewaarborgd?

• Nummer 12 - Wat gebeurt er als ik een melding heb 
gedaan?
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Het volgende is niet meer als aparte paragraaf opgenomen:

• Kan ik anoniem een melding doen?

• Wat gebeurt er als ik iemand ten onrechte beschuldig? 

Versie 2.1 - Ingangsdatum 10 november 2014

• Zin toegevoegd in par. 4: Wanneer de kwestie juist betrekking 
heeft op je manager, kun je contact opnemen met je lokale 
compliance officer (vraag bij je contactpersoon bij HR na wie 
je lokale compliance officer is);

• Zin toegevoegd in par. 6: Als jij de hoogste functie hebt 
in je werkmaatschappij of regio, breng dan de Company 
Compliance Officer op de hoogte (e-mail naar ethics.
compliance@demb.com) of gebruik de Alert Line.

Versie 2.2 - Ingangsdatum 6 juli 2015

• Rebranding policy van DEMB naar JDE

• Nieuwe telefoonnummers toevoegen voor nieuwe JDE-
landen in sectie 7 Hoe kan ik contact opnemen met de Alert 
Line?

Versie 2.3 - Ingangsdatum 18 december 2015

• Risk & Assurance veranderd in interne audit

• Zin ter verduidelijking toegevoegd in par. 7 over anoniem een 
melding doen.

Versie 2.4 - Ingangsdatum 5 februari 2016

• Telefoonnummers Alert Line bijgewerkt

Versie 2.5 - Ingangsdatum 29 augustus 2016

• Telefoonnummers Alert Line bijgewerkt

Versie 3.0 - Ingangsdatum maart 2017

• Onderzoeksprocedure verduidelijkt

Versie 3.1 - Ingangsdatum april 2017

• Meldingsprocedure verduidelijkt

Versie 3.2.1 - Ingangsdatum juni 2018

• Nieuwe telefoonnummers Alert Line en 
website

Versie 3.2.2 - Ingangsdatum november 2020

• Verantwoordelijkheid Gobal Policy 
lag bij CFO, nu bij General Counsel; 
formulering melding ‘te goeder 
trouw’ is verwijderd analoog aan 
ontwikkelingen op gebied van wet- en 
regelgeving.
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• Het hoofd van de interne audit of de Global Chief 
Compliance Officer zal binnen 5 dagen na de melding een 
lokale Compliance Officer aanwijzen en daarnaast het 
onderzoeksteam samenstellen dat het onderzoek zal leiden.

• De medewerker die het vermeende wangedrag heeft 
gemeld, krijgt uiterlijk binnen 4 weken na het doen van de 
melding, een update over de status van het onderzoek.

• Het onderzoeksteam stelt een onderzoeksplan op en stemt 
dit af met het hoofd van de interne audit en de GCCO.

• Het onderzoeksteam streeft ernaar om het onderzoek 
binnen 60 dagen af te ronden en een eindrapport in te 
dienen bij het hoofd van de interne audit en de GCCO.

• Alle persoonsgegevens die tijdens een onderzoek worden 
verkregen, vallen onder de wet- en regelgeving voor 
persoonsgegevens.

• Bij twijfel over privacykwesties neemt het onderzoeksteam 
contact op met de functionaris gegevensbescherming 
of de GCCO voordat het overgaat tot een bepaalde 
onderzoeksmethode.

• Het onderzoek dient onpartijdig, vakkundig, eerlijk, integer, 
tijdig, grondig en vertrouwelijk te worden uitgevoerd.

• Het onderzoek is gericht op het verzamelen van feiten 
over de schending van het beleid van JDE of toepasselijke 
wetten.

• Het onderzoeksteam past methoden toe die passend, 
proportioneel en relevant zijn voor het onderzoek, met het 
oog op de ernst, complexiteit en beschikbare feiten over de 
vermeende overtreding(en).

• Bij twijfel of het gebruik van een specifieke 
onderzoeksmethode gepast, proportioneel en relevant is, 
neemt het onderzoeksteam contact op met de GCCO of 
het hoofd van de interne audit voordat het die methode 
toepast.

• Tijdens onderzoeksinterviews verstrekt het onderzoeksteam 
alleen die informatie aan de geïnterviewde indien en voor 
zover nodig voor het interview.

• De naam van de medewerker die de melding heeft gedaan, 
mag niet bekend worden gemaakt.

• Bij het verstrekken van informatie aan de geïnterviewde zal 
zo goed mogelijk de identiteit van de medewerker die een 
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melding heeft gedaan, worden beschermd.

• Het onderzoeksteam hanteert het principe van een 
‘eerlijk proces’, d.w.z. de beschuldigde persoon voldoende 
gelegenheid bieden om weerwoord te geven op de 
beschuldiging.

• Het onderzoek op zich en alle informatie met betrekking 
tot het onderzoek zijn vertrouwelijk en informatie daarover 
mag alleen worden gedeeld met die personen die over die 
informatie moeten beschikken.

• Het onderzoeksteam stuurt het eindrapport met alle 
feiten, bewijzen en aanbevolen maatregelen naar het 
hoofd van de interne audit en de GCCO.

• Het hoofd van de interne audit en de GCCO besluiten 
voorts of de zaak moeten worden gemeld bij de Global 
Compliance Council.

• Het onderzoeksteam informeert, zodra het onderzoek is 
afgerond, de beschuldigde persoon over de uitkomst van 
het onderzoek.

• Het onderzoeksteam informeert de medewerker die 
de melding heeft gedaan, voor zover mogelijk, over de 
afsluiting en de conclusies van het onderzoek. Wanneer er 
anoniem een melding is gedaan, wordt er verslag gedaan 
in de online Alert Line-tool, waartoe de melder middels 
een pincode toegang heeft. Aangezien corrigerende 
maatregelen ook betrekking kunnen hebben op andere 
medewerkers, kan het zijn dat het onderzoeksteam alleen 
aangeeft dat er gepaste maatregelen zijn genomen.

• Alle onderzoekers geven alle informatie die zij in hun bezit 
hebben, weer af aan de lokale compliance officer.

• De lokale compliance officer verwijdert vervolgens alle 
persoonsgegevens van zaken waarin de beschuldiging niet 
of onvoldoende is bewezen.
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