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Introductie:
De klokkenluidersregeling is een procedure die werknemers en andere
belanghebbenden de mogelijkheid biedt om vermoedens van misstanden binnen het
bedrijf te melden.
Wat is een vermoeden van een misstand?
Deze regeling is bedoeld voor een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het
geding is. Het gaat om de volgende situaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manipulatie bij boekhouding en interne rapportage
corruptie
fraude / vertrouwensbreuk / verduistering / diefstal
overtreding van antitrustwetgeving
belangenconflicten
overtredingen wetgeving gegevensbescherming
belastinginbreuken
douane inbreuken
effectenhandel / handel met voorkennis
discriminatie/ aanranding
gevaar voor de volksgezondheid, milieu en veiligheid van personen

Het klokkenluiderssysteem is niet bedoeld voor persoonlijke noodgevallen.
Maak bij een direct risico gebruik van de openbare nummers voor noodhulp.
Hoe werkt de klokkenluidersregeling?
Medewerkers die een misstand hebben geconstateerd of vermoeden, kunnen dit
melden via het Whistleblowing platform: https://www.bkms-system.net/speakup.wecare .
Er bestaat de mogelijkheid om anoniem te melden, met uitzondering voor meldingen
betreffende discriminatie/aanranding. Deze kunnen niet anoniem gebeuren.
De communicatie tussen uw computer en het klokkenluiderssysteem vindt plaats met
behulp van een versleutelde verbinding (SSL). Het IP-adres van uw computer wordt
tijdens het gebruik van het klokkenluiderssysteem niet opgeslagen. U kunt een
anonieme postbus instellen waarvoor u zelf een pseudoniem/gebruikersnaam en
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wachtwoord kunt opgeven. Op die manier kunt u anoniem en veilig meldingen
verzenden naar de medewerker van Beiersdorf AG.
Meldingen komen binnen bij speciaal getrainde werknemers van de afdelingen
Corporate Auditing en/of Corporate Compliance Management van Beiersdorf AG en
worden altijd vertrouwelijk behandeld.
De werknemers van de afdelingen Corporate Auditing en/of Corporate Compliance
Management bestuderen de zaak, doen aanvullend onderzoek en geven de melding, als
er sprake is van een gefundeerde verdenking, door aan een autoriteit die is bevoegd tot
het opsporen en vervolgen van criminaliteit, of als dat gewenst is aan een afdeling
binnen het bedrijf (bijvoorbeeld personeelszaken, met als doel sancties tegen de
beschuldigde persoon te treffen).
Teneinde vervolging mogelijk te maken kan het nodig zijn meldingen ter hand te stellen
van andere werknemers van Beiersdorf AG, of werknemers van andere bedrijven van de
Beiersdorf AG-groep, bijvoorbeeld als de meldingen betrekking hebben op
gebeurtenissen bij dochterondernemingen van Beiersdorf. Die kunnen gevestigd zijn in
landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waar andere
regels gelden voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Wij stellen altijd zeker
dat de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming wordt nageleefd.
U hoeft zich geen zorgen te maken over een integer gebruik van het
klokkenluiderssysteem. Bij misbruik, bijvoorbeeld het verstrekken van valse meldingen
met de bedoeling iemand in een kwaad daglicht te stellen, behouden we het recht voor
aangifte te doen tegen de klokkenluider.
Vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon is Sophie Plender-Janse. De externe
vertrouwenspersoon is Daan Limburg (info@daanlimburg.nl). Zij kunnen vrijblijvend
gecontacteerd worden indien men wil overleggen over al dan niet klokkenluiden.
Externe melding en advies (Huis voor Klokkenluiders)
In bijzondere situaties kan de medewerker een vermoeden van een misstand extern
melden. Dit is aan de orde in de volgende gevallen:
•
•

Als de interne melding niet correct is afgehandeld.
Als er een acuut gevaar is en een interne melding niet kan worden afgewacht.
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•

Als er een externe meldplicht is.

Een externe melding kan worden gedaan bij het Huis voor de Klokkenluiders.
Informatie, advies en ondersteuning bij het vermoeden van een misstand wordt
kosteloos gegeven door het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl).
Vertrouwelijkheid en rechtsbescherming
Persoonsgegevens en overige informatie die een melder verstrekt wordt strikt
vertrouwelijk behandeld.
Beiersdorf zal de positie van de melder, die een vermoeden van een misstand heeft
gemeld, op geen enkele wijze benadelen als gevolg van het melden daarvan.

