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NEP behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de wet, dit Beleid op 
elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan werknemers te wijzigen of te beëindigen. 

1. Beleidsverklaring 

1.1 NEP Group Inc (NEP) en al haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen 
(samen, “NEP”) zetten zich in om haar zaken eerlijk en integer uit te voeren, en het 
verwacht van alle respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en interne 
contractanten (samen, “Personeel”) dat ze hoge normen handhaven en handelen in 
overeenstemming met onze Ethische gedragscode en zakelijk gedrag, de beleidslijnen van 
NEP of een lokale gedragscode. Een cultuur van openheid en verantwoordelijkheid is 
echter essentieel om wangedrag te voorkomen en om het aan te pakken als het zich 
voordoet. 

1.2 De doelstellingen van dit beleid zijn: 

(a) Het personeel aanmoedigen om vermoedelijk wangedrag zo snel mogelijk te 
melden, in de wetenschap dat hun zorgen serieus worden genomen en waar 
nodig worden onderzocht, en dat hun vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd. 

(b) Het personeel richtlijnen geven over hoe die zorgen geuit kunnen worden. 

(c) Het personeel geruststellen dat ze hun oprechte zorgen moeten kunnen uiten 
zonder angst voor represailles, zelfs als ze zich vergist blijken te hebben. 

1.3 Dit beleid is van toepassing op al het personeel. Dit beleid maakt geen deel uit van de 
arbeidsovereenkomst van een werknemer en we kunnen het op elk moment wijzigen. 

2. Het personeel dat verantwoordelijk is voor het beleid 

2.1 De Chief Legal Officer en Chief Human Resources Officer hebben de algemene 
verantwoordelijkheid voor dit beleid en voor het beoordelen van de effectiviteit van de 
maatregelen die worden genomen in reactie op zorgen die onder dit beleid worden 
gemeld. 

2.2 Het volledige Personeel is verantwoordelijk voor het succes van dit beleid en moet ervoor 
zorgen dat het gebruikt wordt om vermoedelijk gevaar of wangedrag bekend te maken 
zoals beschreven in de paragrafen 3 en 4 hieronder.  

3. Wat is klokkenluiden? 

3.1 Klokkenluiden is het bekendmaken van informatie die betrekking heeft op vermoedelijk 
wangedrag of gevaar op het werk. Dit kan het volgende omvatten: 

(a) criminele activiteiten; 

(b) frauduleuze activiteiten; 

(c) het niet naleven van wettelijke of professionele verplichtingen of wettelijke 
vereisten; 
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(d) gevaar voor gezondheid en veiligheid; 

(e) omkoping of een schending van ons Beleid inzake omkoping; 

(f) een schending van het mededingingsrecht of ons Beleid inzake 
mededingingsrecht; 

(g) een schending van onze Ethische gedragscode en zakelijk gedrag; 

(h) een schending van ons Beleid inzake anti-intimidatie, -vergelding en -
discriminatie;  

(i) het faciliteren van belastingontduiking; 

(j) een schending van onze groeps- of lokale beleidslijnen en procedures of 
gedragscodes; 

(k) gedrag dat onze reputatie kan schaden; 

(l) gedrag dat u als onethisch zou beschouwen; 

(m) ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie; 

(n) het opzettelijk verzwijgen van een van de bovenstaande zaken. 

3.2 Een klokkenluider is een persoon die een oprechte zorg uit met betrekking tot een van 
de bovenstaande zaken. Als u oprechte zorgen hebt met betrekking tot vermoedelijk 
wangedrag of gevaar dat van invloed is op een van onze activiteiten (een 
klokkenluiderzorg), moet u dit op grond van dit beleid melden. 

3.3 Als u niet zeker weet of iets binnen het toepassingsgebied van dit beleid valt, moet u 
advies inwinnen bij de functionarissen voor klokkenluiden Craig Betler (HR) of David 
Leadbetter (Juridische zaken). 

4. Een klokkenluiderszorg melden 

4.1 We hopen dat u in veel gevallen uw zorgen kunt uiten bij uw lijnmanager of het lokale 
management. U kunt het hen persoonlijk vertellen, de lokale procedures volgen, of de 
zaak schriftelijk melden als u daar de voorkeur aan geeft. Zij kunnen misschien een manier 
vinden om uw probleem snel en effectief op te lossen. In sommige gevallen kunnen ze de 
zaak doorverwijzen naar de functionarissen voor klokkenluiden, de Chief Legal Officer of 
de Chief Human Resources Officer. 

4.2 Als de zaak ernstiger is, of als u het gevoel hebt dat uw lijnmanager of het lokale 
management uw zorg niet voldoende in behandeling heeft genomen, of als u het, om 
welke reden dan ook, liever niet met hen bespreekt, moet u contact opnemen met een 
van de volgende personen: 

(a) De functionarissen voor klokkenluiden, Craig Betler (HR) of David Leadbetter 
(Juridische zaken). 
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(b)  De Chief Legal Officer OF de Chief Human Resource Officer. 

4.3 Als u zich niet op uw gemak voelt bij deze opties of anoniem wilt blijven, kunt u uw zorgen 
anoniem melden en met NEP communiceren via SpeakUp, dat 24 uur per dag beschikbaar 
is en beheerd wordt door een onafhankelijke derde partij. Deze hotline is te bereiken via 
+1-866-2506706 (of via een van de lokale nummers vermeld in bijlage A van dit beleid) 
met toegangscode ‘23583’, of via www.speakupfeedback.eu/web/nep.  

5. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming 

5.1 We hopen dat het personeel zich in staat zal voelen om klokkenluiderszorgen op grond 
van dit beleid openlijk te melden aan hun lijnmanager of lokaal management.  

5.2 Klokkenluiders die zich zorgen maken over mogelijke represailles van hun lijnmanager of 
lokaal management, moeten erop vertrouwen dat ze: 

(a) naar de Chief Legal Officer, Chief Human Resources Officer of de functionarissen 
voor klokkenluiden die genoemd worden in paragraaf 4.2 kunnen gaan, en dat er 
dan passende maatregelen kunnen worden genomen om de vertrouwelijkheid 
te handhaven. 

(b) een anonieme melding kunnen doen door SpeakUp te gebruiken zoals 
uiteengezet in 4.3. 

5.3 NEP, SpeakUp en eventuele toegewezen onderzoekers zullen alle ontvangen informatie 
strikt vertrouwelijk behandelen. De privacy van zowel de boodschapper als de 
perso(o)n(en) die in de meldingen wordt/worden genoemd zullen voor zover mogelijk 
worden beschermd als de melding te goeder trouw wordt gedaan en NEP niet verplicht is 
om deze op grond van de wetgeving bekend te maken.  

5.4 Dit beleid is gebaseerd op de verwerking van persoonlijke gegevens. Raadpleeg het Beleid 
inzake gegevensbescherming van NEP voor meer informatie over hoe NEP voldoet aan de 
gegevensbeschermingswetten. 

6. Onderzoek en resultaat 

6.1 Zodra u een klokkenluiderszorg hebt gemeld, zullen de functionarissen voor 
klokkenluiden, de Chief Legal Officer of de Chief Human Resource Officer een eerste 
beoordeling uitvoeren om de omvang van een onderzoek te bepalen.  

6.2 In sommige gevallen kunnen we een onderzoeker of een team van onderzoekers 
aanstellen, inclusief personeel met relevante onderzoekservaring of specialistische kennis 
van het onderwerp, of lokale werknemers. De onderzoeker(s) kan/kunnen aanbevelingen 
doen voor veranderingen om ons in staat te stellen het risico op toekomstig wangedrag 
te minimaliseren. 
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6.3 We zullen ernaar streven om u op de hoogte te houden van de voortgang van het 
onderzoek en het waarschijnlijke tijdschema, hetzij rechtstreeks of, indien anoniem, via 
SpeakUp. Soms kan de noodzaak van vertrouwelijkheid er echter voor zorgen dat wij u 
geen specifieke details over het onderzoek of de hieruit voortkomende disciplinaire 
maatregelen kunnen verstrekken. U moet alle informatie over het onderzoek 
vertrouwelijk behandelen. 

6.4 Als we concluderen dat een klokkenluider kwaadwillig valse beschuldigingen heeft 
gedaan, kan de klokkenluider onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen.  

6.5 Als we van mening zijn dat de kwestie die wordt gerapporteerd op grond van paragraaf 
4.2 of 4.3 geschikter is voor een lokale klachtenprocedure, kunnen wij voorstellen dat u 
deze op die manier voortzet. Wij zullen in deze omstandigheden de vertrouwelijkheid van 
uw melding handhaven. 

6.6 NEP behoudt zich het recht voor om een zaak waarvan op grond van dit Beleid melding is 
gemaakt door een klokkenluider, niet te onderzoeken. 

7. Externe bekendmakingen 

7.1 Het doel van dit beleid is om een intern mechanisme te bieden voor het melden, 
onderzoeken en verhelpen van wangedrag op de werkplek. In de meeste gevallen zou u 
het niet nodig moeten vinden om iemand van buitenaf te waarschuwen.  

7.2 De wet erkent dat het in sommige omstandigheden gepast kan zijn uw zorgen te melden 
aan een externe instantie, zoals een toezichthouder. Het zal zeer zelden of nooit gepast 
zijn om de media te waarschuwen. We raden u ten zeerste aan om advies in te winnen 
voordat u een zorg meldt aan iemand van buitenaf.  

7.3 Klokkenluiderszorgen hebben meestal betrekking op het gedrag van ons personeel, maar 
soms kunnen ze ook betrekking hebben op de acties van een derde partij, zoals een klant, 
leverancier of dienstverlener. We moedigen u aan om dergelijke zorgen eerst intern te 
melden.  

8. Bescherming en ondersteuning van klokkenluiders 

8.1 Het is begrijpelijk dat klokkenluiders zich soms zorgen maken over mogelijke gevolgen. 
We streven ernaar om openheid aan te moedigen en zullen personeel dat zich te goeder 
trouw oprecht zorgen maakt met betrekking tot dit Beleid ondersteunen, zelfs als ze zich 
vergissen. 

8.2 Klokkenluiders mogen geen nadelige behandeling ondervinden als gevolg van het melden 
van een oprechte zorg. Een nadelige behandeling omvat ontslag, disciplinaire 
maatregelen, bedreigingen of andere ongunstige behandeling in verband met het melden 
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van een zorg. Als u denkt dat u een dergelijke behandeling hebt ondergaan, moet u de 
functionarissen voor klokkenluiden onmiddellijk op de hoogte stellen.  

8.3 U mag klokkenluiders op geen enkele manier bedreigen of represailles tegen hen nemen. 
Als u betrokken bent bij dergelijk gedrag, kunt u onderworpen worden aan disciplinaire 
maatregelen. 
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9. Goedkeuring 

 

  Goedkeuring voor het starten van dit Beleid is gegeven door: 

 

___________________________________________________ _______________________ 
Chief Executive Officer Datum 

 
 

___________________________________________________ _______________________ 
Chief Legal Officer Datum 

 
 

___________________________________________________ _______________________ 
Chief Human Resources Officer Datum 
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Bijlage A – Lokale contactgegevens SpeakUp 

Land Telefooninstructie Webservice URL 
(algemene URL: 
www.speakupfeedback.eu/web/nep ) 

Toegangscode 

    
AUSTRALIË 1800452051 www.speakupfeedback.eu/web/nep/au 23583 
BELGIË 0800-71365 www.speakupfeedback.eu/web/nep/be  23583 
CHINA 4009901434 

Als u belt met 
provider Unicom: 
108007440179 
Als u belt met 
provider Telecom: 
108004400179 

www.speakupfeedback.eu/web/nep/cn  23583 

DENEMARKEN 80885638 www.speakupfeedback.eu/web/nep/dk  23583 
FIJI N.V.T. www.speakupfeedback.eu/web/nep/fj  23583 
FINLAND 08001-13031 www.speakupfeedback.eu/web/nep/fi  23583 
DUITSLAND 0800-1801733 www.speakupfeedback.eu/web/nep/de  23583 
HONGKONG 
SAR, GROTER 
CHINA 

800963161 www.speakupfeedback.eu/web/nep/hk  23583 

INDIA 0008004401221 www.speakupfeedback.eu/web/nep/in 23583 
IERLAND 1800-552136 www.speakupfeedback.eu/web/nep/ie  23583 
ITALIË 800-787639 www.speakupfeedback.eu/web/nep/it  23583 
JAPAN 0120 774878 www.speakupfeedback.eu/web/nep/jp 23583 
NEDERLAND 0800-0202007 www.speakupfeedback.eu/web/nep/nl  23583 
NIEUW-ZEELAND 0800450436 www.speakupfeedback.eu/web/nep/nz  23583 
NOORWEGEN 800-18333 www.speakupfeedback.eu/web/nep/no  23583 
QATAR 8000162 www.speakupfeedback.eu/web/nep/qa  23583 
SINGAPORE 1800-8232206 www.speakupfeedback.eu/web/nep/sg 23583 
SPANJE 900-973174 www.speakupfeedback.eu/web/nep/es  23583 
ZWEDEN 020-798813 www.speakupfeedback.eu/web/nep/se  23583 
ZWITSERLAND 0800-561422 www.speakupfeedback.eu/web/nep/ch  23583 
VERENIGDE 
ARABISCHE 
EMIRATEN 

80004412727 www.speakupfeedback.eu/web/nep/ae  23583 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

0800-1693502 www.speakupfeedback.eu/web/nep/gb  23583 

VERENIGDE 
STATEN 

1-866-2506706 www.speakupfeedback.eu/web/nep/us  23583 

 


