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17/02/2022 

 

KOBELCO klokkenluiderssysteem 

 

Introductie van het aanvullende klokkenluidersysteem van Kobelco. 

 

Dit systeem is een aanvulling op ons reeds bestaande klokkenluiders regeling van 2016, welke in 

februari 2022 is aangepast. 

 

Deze aanvulling is opgezet door Kobe Steel, Ltd. en Kobelco Europe GmbH, beheerd door NAVEX Global UK Ltd. 

en moet dus alternatieve rechtsmiddelen introduceren om de naleving van kwesties zoals die in  

artikel 1, lid 1c tot en met lid 1d zijn genoemd, verder te verzekeren. 

 

Details van het Systeem 

Start Datum 01/03/2022 

beheerder NAVEX Global UK Ltd 

KOBELCO 

klokkenluiders 

systeem 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/107029/index.html 

 

(NOTE) 

 Meldingen kunnen via bovenstaande website worden verzonden. U heeft de mogelijkheid om een 

melding te doen via de telefoon of internet. 

 Conform artikel 12, lid 1 dient u in beginsel binnen 8 weken na (schriftelijke) melding een inhoudelijk 

standpunt te hebben ontvangen van de hoogste leidinggevende of intern toezichtsorgaan. 

 Mocht deze termijn niet haalbaar zijn dan wordt u hiervan schriftelijk geïnformeerd, e.e.a. conform artikel 

12, lid 2  

 Medewerkers van Kobelco Welding of Europe kunnen zich laten bijstaan door onze vertrouwenspersoon. 

De gegevens hangen op het bord in de hal 

 De beheerder zal uw persoonlijke informatie zoals uw naam, telefoonnummer of  

e-mailadres niet vrijgeven zonder uw toestemming. 
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Meldingen over misstanden en over inbreuken op EU-recht 

Het gaat niet alleen om vermoedens van misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is die 

kunnen worden gemeld, maar ook om mogelijke inbreuken op EU-recht. Inbreuk op het Unierecht is een handeling 

of nalatigheid die betrekking heeft op de volgende domeinen van het Unierecht: 

 Overheidsopdrachten. 

 Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding. 

 Productveiligheid en productconformiteit. 

 Veiligheid van vervoer. 

 Bescherming van het milieu. 

 Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. 

 Veiligheid en levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn. 

 Volksgezondheid. 

 Consumentenbescherming. 

 Bescherming van persoonsgegevens. 

 

Soorten problemen die gemeld kunnen worden volgens artikel 1, lid 1c tot en met lid 1d zijn o.a. het 

vermoeden van: 

1. Verduistering; 

2. Omkoping; 

3. Concurrentiebeperkend gedrag, inclusief manipulatie van biedingen of prijsafstemming met concurrenten; 

4. Frauduleuze boekhouding; 

5. Financiële misdrijven zoals witwassen van geld of handel met voorkennis met niet-openbare informatie; 

6. Toezicht op wangedrag in een bedrijf door onvoldoende audit; 

7. Elk gedrag, of opzettelijk toezicht daarop, dat leidt tot een verstoring in door het bedrijf geleverde 

producten; 

8. Het niet voldoen aan de vereiste wet- en regelgevingen; 

9. Vervalsing van informatie / gegevens met betrekking tot kwaliteitsborging, of openbaarmaking daarvan; 

10. Lekken van handelsgeheimen; 

11. Vervalsing van belangrijke informatie met betrekking tot het management en operations van het bedrijf of 

zijn bedrijfsactiviteiten; 

12. Oneigenlijk gebruik van informatie; 

13. Organisatorische verwaarlozing van mensenrechtenschendingen; 

14. Andere overtredingen van wetten/regelgeving, interne regels of contracten met betrekking tot de 

bedrijfsactiviteiten; 

bij vragen over dit klokkenluiderssysteem, neem dan contact op met John Wijnands  +31(0)6-218 46 404 

 


