
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzameling en verwerking 

van meldingen 

van de LOXAM Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle vragen met betrekking tot dit document kunt u contact opnemen met de Ethiekreferent en de Directie 

juridische zaken   
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De Loxam Group wil haar verplichtingen op het gebied van ethiek versterken en haar werknemers en belanghebbenden de 

mogelijkheid bieden om eenvoudig en vertrouwelijk een overtreding te melden t.o.v. Groepswaarden, de toepasselijke wet- 

of regelgeving om dit zodoende te verhelpen. 

Dit waarschuwingssysteem is een aanvulling op de bestaande kanalen binnen de Loxam Group zoals de mogelijkheid 

contact op te nemen met de manager, de human resources manager of, in het geval van externe belanghebbenden, de 

gebruikelijke contactpersoon. Deze optie wordt aangeboden aan werknemers en belanghebbenden en niemand is verplicht 

gebruik te maken van dit systeem of sancties oplopen dit systeem niet te hebben gehanteerd. 

Het waarschuwingssysteem stelt iedereen in staat om schade helpen te voorkomen aan derden of aan de Loxam Group en 

mee te werken aan de verbetering van het beleid en de praktijken binnen de Groep. 

Het doel van deze procedure is een beschrijving te geven van zowel dit systeem als de vertrouwelijkheid en 

beschermingsmaatregelen die geboden wordt aan de auteur van de melding en zijn entourage. Deze procedure vervangt 

de voorgaande die van kracht is in de Loxam Group. 

 

1. Wie kan een melding maken? 

Allen: 

✓ werknemer 

✓ voormalige werknemer 

✓ sollicitant 

✓ externe en seizoensgebonden medewerker 

✓ klant, leverancier en onderaannemer 

kunnen een melding maken. 

 

➢ Als de feiten die de auteur van de melding openbaar maakt zijn verkregen in het kader van zijn 

beroepsuitoefening, is het niet noodzakelijk dat de auteur van de melding er persoonlijk kennis van heeft 

genomen, wanneer het waarheidsgetrouwe karakter van de feiten die hem zijn gerapporteerd naar zijn mening 

niet in twijfel kunnen worden getrokken. 
 

➢ Wanneer daarentegen de feiten die de auteur van de melding heeft geopenbaard niet zijn verkregen in het 

kader van zijn beroepsuitoefening, moet de auteur van de melding er persoonlijk kennis van hebben 

genomen. 

De auteur van de melding moet te goeder trouw handelen. 

De auteur van de melding moet handelen zonder een directe financiële vergoeding. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

2. Welke feiten kunnen worden gemeld? 

  

Een melding kan betrekking hebben op: 

✓ een misdrijf of een delict 

✓ een bedreiging van of schade aan het algemene belang 

✓ een inbreuk of een poging om een schending te verbergen: 

o van een internationale, regulier ondertekende of erkende verbintenis 

o een eenzijdige handeling van een internationale organisatie op basis van een dergelijke verbintenis 

o naar het recht van de Europese Gemeenschap 

o van de wet of regelgeving 

✓ een situatie in strijd met het Ethisch Handvest van de Loxam-groep. 

 

Bijvoorbeeld de volgende overtredingen kunnen worden gemeld t.a.v.: 

• boekhoudkundige en financiële regels 

• corruptiebestrijding 

• persoonlijke veiligheidsregels 

• mededingingsrecht 

• milieurechten 

• intellectuele eigendomsrechten 

• naleving van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden 

• bescherming van persoonlijke gegevens 

• de rechten en bescherming van personen: discriminatie, morele of fysieke intimidatie, dwangarbeid, inbreuk op de 

vakbondsvrijheid 

 

 

Warsschuwing, er mag geen informatie worden vrijgegeven met betrekking tot nationale defensiegeheimen, 

vertrouwelijke medische informatie, geheimhouding van gerechtelijke beraadslagingen, geheimhouding van 

onderzoek of gerechtelijk onderzoek of het beroepsgeheim van de advocaat. 

 

 

De auteur van de melding moet objectieve feiten weergeven door overlegging van, voor zover mogelijk, elk 

element dat zijn melding kan staven. 
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3. Hoe komt een melding tot stand? 

 

Alle meldingen moeten worden gedaan op het externe online platform LOXAM SPEAK UP : 

 

https://loxamspeakup.integrityline.com 

 

 

Dit platform biedt een hoge beveiliging en vertrouwelijkheid m.b.t. de contacten tussen de klokkenluider van een melding 

en het Hoofd Ethiek. 

Op dit beveiligde platform doet de auteur melding door een online formulier in te vullen waarmee hij, door middel van een 

aantal vragen, alle noodzakelijke elementen kan verstrekken, inclusief alle documenten die zijn melding staven. De melding 

kan op elk apparaat worden gedaan (smartphone, tablet of pc). 

Het platform stelt de auteur van de melding in staat dit desgewenst anoniem te doen. 

De auteur van de melding kan ook toegang verkrijgen tot alle vereiste informatie voor de follow-up van zijn melding. 

Hiertoe wordt een identificatienummer gegenereerd tijdens de melding. Dit ID nummer en het door de auteur van de melding 

geselecteerde wachtwoord moet door hem worden bewaard. Om veiligheidsredenen kunnen deze elementen inderdaad niet 

worden hersteld in geval van verlies en dient de auteur een nieuwe melding te maken. 

 

 

 

Opgelet, de openbaarmaking, met name in de pers of op social media, is alleen mogelijk als de melding niet 

binnen drie maanden is afgehandeld, ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor het algemeen belang of 

wanneer het aanhangig maken van de bevoegde autoriteit een risico van represailles impliceert of wanneer 

hierdoor de overtreding die het voorwerp is van de melding, niet kan worden verholpen (bijv. in geval van 

belangenverstrengeling).  

 

 

  

https://loxamspeakup.integrityline.com/
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4. Welk vervolg wordt gegeven aan de melding? 

 

Onmiddellijk na een melding op het platform, wordt het Ethiekreferent automatisch gewaarschuwd. Vervolgens gaat hij 

naar het platform om hiervan kennis te nemen. 

 

Binnen zeven dagen na de melding, stuurt het Ethiekreferent aan de auteur van de melding een ontvangstbevestiging. Hij 

maakt een voorafgaande analyse om de ontvankelijkheid van de melding te beoordelen en kan op grond hiervan eventuele 

aanvullende informatie vragen aan de auteur. 

➢ Als de melding niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat deze buiten het toepassingsgebied valt van het huidige 

systeem, stelt het Hoofd Ethiek de auteur hiervan op de hoogte en zorgt dat de gegevens van deze melding 

onverwijld worden vernietigd. 

 

➢ Als de melding ontvankelijk is, voert het Ethiekreferent, in samenwerking met de Ethische Comité (dat voortvloeit 

uit het Strategisch Comité van de groep), onderzoek uit en neemt alle noodzakelijke maatregelen (juridische en 

technische analyse van de feiten, verzameling van alle informatie of documenten die nuttig zijn voor de analyse 

ervan, contacten met de verschillende belanghebbenden, uitvoering van expertises).  

 
 

In dit verband kan de Ethiekreferent een beroep doen op een evaluatieteam samengesteld uit een beperkt aantal personen 

geselecteerd door de bevoegde afdelingen van de Loxam Group op basis van de aard en ernst van de gerapporteerde feiten 

en de betrokken personen. Alle leden van dit evaluatieteam zijn gehouden aan een strikte geheimhoudingsplicht, 

onpartijdigheid en transparantie. 

 

Binnen drie maanden na de melding, informeert de Ethiekreferent de auteur van de melding m.b.t. de overwogen of 

genomen maatregelen om de juistheid van de beschuldigingen te beoordelen en, indien nodig, het onderwerp van de 

melding te verhelpen. 

 

Zodra het onderzoek is voltooid, sluit de Ethiekreferent het onderzoek af en stelt hij ook de auteur hiervan op de hoogte 

alsmede de betrokken persoon of personen in deze melding. 

 

De Ethiekreferent stelt vervolgens een rapport op met zijn aanbevelingen, dat hij doorstuurt naar het Ethische Comité. 

Deze beslist over de elementen die voor analyse aan hem worden voorgelegd en over de aanbevelingen en doet voorstellen 

aan de Algemene Directie of, in voorkomend geval, aan de directeur Human Resources, m.b.t. maatregelen of sancties 

die hij passend en evenredig en proportioneel acht met betrekking tot de geconstateerde overtreding. De auteur van de 

melding wordt hierover geïnformeerd. 
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Illustratie van het onderzoeksverloop 
 

Zodra een melding wordt gedaan op het online platform, is de analyse- en Onderzoeksprocedure als volgt: 

 

 

 

 

 

 

Opgelet: bij een anonieme melding is de Ethiekreferent niet verplicht de auteur van de melding te informeren over 

de maatregelen die naar aanleiding van zijn melding zijn genomen. 
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5. Welke bescherming geniet de auteur van de melding en zijn entourage? 

 

➢ Bescherming tegen vergelding 

 

De auteur van een melding gemaakt onder de voorwaarden van deze procedure kan, hetzij direct of indirect,niet gestraft 

worden, afgewezen, noch het voorwerp zijn van een discriminerende maatregel, met name op het gebied van beloning, 

opleiding, professionele promotie, werkuren, prestatiebeoordeling, overplaatsing of contractverlenging. 

 

Wanneer een anonieme melding binnenkomt op het platform en de identiteit van de auteur later bekend wordt gemaakt, 

geniet laatstgenoemde automatisch alle voornoemde beschermingsmaatregelen. 

 

De omgeving van de auteur wordt ook beschermd tegen represailles. Het betreft de volgende personen: 

 

✓ elke natuurlijke persoon, vereniging of vakbond die de auteur bijstaat bij het doen van deze melding 

✓ elke natuurlijke persoon in connectie met de auteur van de melding, die voorwerp zou kunnen zijn van represailles 

door zijn werkgever of opdrachtgever 

✓ entiteiten waarover de auteur van de melding waarvoor hij werkt, zeggenschap heeft 

 

Als de door de auteur van de melding gerapporteerde feiten onjuist blijken te zijn, kan de klokkenluider van de waarschuwing 

niet worden vervolgd of bestraft. 

 

 

 

Opgelet: als de auteur van het rapport te kwader trouw heeft gehandeld, door beschuldigingen te uiten 

waarvan hij of zij wist dat ze vals waren of lasterlijk waren, stelt hij/zij zich bloot aan disciplinaire sancties en 

eventuele gerechtelijke procedures. 
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➢ Geheimhouding en bescherming van persoonlijke gegevens 

 

Speciale maatregelen worden genomen m.b.t. de privacy van de identiteit van de auteur van de melding en de 

databeveiliging: 

• alleen bevoegde personen (Ethiekreferent, eventueel het evaluatieteam, de Ethische commissie) hebben toegang 

tot de gegevens waardoor de auteur van de melding kan worden geïdentificeerd 
 

• deze gegevens worden op geen enkele wijze verstrekt aan de betrokken persoon in de melding 
 

• de door het meldingssysteem verzamelde gegevens mogen alleen worden meegedeeld wanneer deze nodig zijn 

voor het onderzoek door de aangestelde experts, die dan ook gehouden zijn aan een contractuele 

geheimhoudingsplicht en de rechterlijke autoriteit 

 

Met betrekking tot de archivering van data: 

• alleen informatie die relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking worden verzameld en/of 

opgeslagen in het waarschuwingssysteem 
 

• voor meldingen die niet ontvankelijk zijn, worden de verzamelde gegevens zo snel mogelijk vernietigd of 

gearchiveerd na te zijn geanonimiseerd 
 

• voor de ontvankelijke meldingen: 

o wanneer geen juridische of disciplinaire maatregelen zijn genomen, worden de gegevens over de 

emittent en elke persoon in de melding vernietigd binnen twee maanden 

o wanneer juridische of disciplinaire maatregelen zijn genomen, worden de gegevens bewaard tot de 

termijn voor contentieuze procedures is verstreken 

 

De auteur van de melding heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn/haar gegevens door contact op te 

nemen met de Ethiekreferent die het verzoek zal afhandelen in samenwerking met de Afgevaardigde voor de Bescherming 

van Persoonlijke Gegevens (DPO). 

 

De persoon vermeld in de melding kan op basis van zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens in geen geval gegevens 

met betrekking tot de identiteit van de auteur van de melding verkrijgen. 

 

Bovendien kunnen de elementen die de betrokkene in een melding kunnen identificeren niet openbaar worden gemaakt, 

behalve aan de gerechtelijke autoriteit, zodra is vastgesteld dat de melding gegrond is. 

 

 

Werknemers en belanghebbenden die door middel van IT-tools of smartphones geen toegang hebben tot 
Loxam Speak Up kunnen meldingen maken door te bellen naar de Ethiekreferent op (+31) 653210671. 

 

 


