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Compliance-regeling DPA Group N.V. 

Deze Compliance-regeling DPA Group N.V. is vastgesteld door de Raad van Bestuur van DPA Group 
N.V. (“Raad van Bestuur”) op 28 februari 2020 en vastgesteld door de Raad van Commissarissen van 
DPA Group N.V. op 19 maart 2020. 

Compliance Officer   
De Raad van Bestuur benoemt ten behoeve van DPA Group N.V. (“DPA”) een Compliance Officer. 
Met de functie van Compliance Officer wordt in de eerste plaats een onafhankelijk meldpunt in het 
leven geroepen voor het melden van overtredingen van de gedragscode.  
 
De functie van Compliance Officer is uitsluitend een interne functie. 

Alleen medewerkers van DPA kunnen een beroep doen op de Compliance Officer.   

De Raad van Bestuur maakt bekend wie de Compliance Officer is, welke taken en bevoegdheden 
deze heeft en waar deze te bereiken is. De Compliance Officer van DPA is tevens contactpersoon 
voor de gehele groep.   
 
Taken van Compliance Officer   
De Compliance Officer vervult een vertrouwensfunctie zonder last of ruggespraak van de Raad van 
Bestuur of een directie van een dochtermaatschappij en neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
in acht met betrekking tot de onder zijn/haar aandacht gebrachte zaken.   

De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die in de gedragscode aan hem/haar zijn 
toegekend. De Raad van Bestuur respectievelijk de directie van een dochtermaatschappij kan 
aanvullende taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen.  

De Compliance Officer bevordert dat de medewerkers van DPA vertrouwd zijn en blijven met de 
aard, inhoud en achtergrond van de gedragscode. Daartoe worden met enige regelmaat cursussen 
georganiseerd. De medewerkers van DPA zijn verplicht aan deze cursussen deel te nemen en de 
Compliance Officer ziet erop toe dat zulks gebeurt.  

De Compliance Officer bevordert de naleving van de gedragscode en neemt alleen schriftelijke, niet - 
anonieme meldingen van overtreding van de gedragscode in behandeling.  

De Compliance Officer rapporteert ten minste eenmaal per jaar, en indien daartoe aanleiding bestaat 
ook tussentijds, aan de Raad van Bestuur. De rapportage kan ten aanzien van individuele gevallen 
anoniem geschieden, zulks ter beoordeling van de Compliance Officer. De Compliance Officer heeft 
het recht een melding geheim te houden doch hij/zij is daartoe niet verplicht. De identiteit van een 
melder wordt slechts met toestemming van de melder onthuld aan derden, tenzij de Compliance 
Officer op basis van een wettelijke regeling tot onthulling gehouden is.   

De Compliance Officer kan in overleg met de Raad van Bestuur een of meer personen aanwijzen die 
hem/haar bij afwezigheid vervangen dan wel hem/haar in zijn/haar werkzaamheden ondersteunen.   

Advies van Compliance Officer   
De Compliance Officer adviseert de Raad van Bestuur over vraagstukken met betrekking tot 
integriteit, waaronder ook niet in de gedragscode beschreven gedragingen die mogelijk in strijd zijn 
met de geest van de gedragscode.  
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Indien een medewerker van DPA twijfelt of een voorgenomen handeling of gedraging in het licht van 
de gedragscode al dan niet is toegelaten, dient hij/zij voor informatie en advies contact op te nemen 
met de Compliance Officer. Indien een door deze gegeven advies niet wordt opgevolgd, legt de 
Compliance Officer de zaak voor aan de Raad van Bestuur.   

Meldingsplicht aan Compliance Officer   
Iedere medewerker van DPA is verplicht een door hem/haar geconstateerde overtreding van de 
gedragscode onmiddellijk te melden aan de Compliance Officer, onder opgave van alle feiten en 
omstandigheden die hem/haar dienaangaande bekend zijn. De melding wordt vertrouwelijk 
behandeld en de privacy wordt gegarandeerd, met inachtneming van het gestelde in de Compliance-
regeling.  

Controle, handhaving en sancties   
De Raad van Bestuur ziet toe op de naleving van de gedragscode. Wanneer een bepaalde gedraging 
niet in de gedragscode is beschreven, maar mogelijk wel in strijd is met de geest van de gedragscode, 
oordeelt de Compliance Officer over de toepasselijkheid van de gedragscode en adviseert hij/zij de 
Raad van Bestuur.   

De Raad van Bestuur kan, al dan niet op verzoek van de Compliance Officer, een onderzoek (laten) 
instellen op basis van een gemotiveerde en onderbouwde klacht van een medewerker of een derde. 
Medewerkers van DPA zijn verplicht aan een dergelijk onderzoek volledige medewerking te verlenen. 
De medewerker van wie wordt vermoed dat hij/zij in strijd met de gedragscode heeft gehandeld, 
wordt in het kader van het onderzoek gehoord. De Raad van Bestuur zal de resultaten van een 
dergelijk onderzoek in een rapport (laten) vastleggen.   

Hangende een onderzoek kan de Raad van Bestuur voorlopige maatregelen van disciplinaire en/of 
arbeidsrechtelijke aard tegen de betrokken medewerker nemen.  

Indien op basis van een onderzoek wordt vastgesteld dat in strijd met de gedragscode is gehandeld 
kan de Raad van Bestuur, na advies te hebben ingewonnen van de Compliance Officer, disciplinaire 
en/of arbeidsrechtelijke maatregelen tegen de betrokken medewerker nemen, die afhankelijk van de 
ernst van het geval kunnen variëren van berisping, schorsing, boete en ontslag tot ontslag op staande 
voet.  

De betrokken medewerker kan voorts aansprakelijk worden gehouden voor alle schade die voor DPA 
uit de overtreding van de gedragscode mocht voortvloeien.   


