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Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Handelingen die leiden tot strafbare feiten door ons kantoor of onze medewerkers;
Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door ons kantoor of onze
medewerkers;
Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door ons kantoor of onze medewerkers;
(Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
(Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking
komen.

Procedure
1.
2.
3.

4.

5.

Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder
de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon;
De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend per e-mail plaats (melding@accombis.nl);
De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 5 werkdagen aan de melder. De vertrouwenspersoon
informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn de melding in behandeling wordt genomen. Deze
termijn bedraagt uiterlijk 10 dagen na de ontvangst van de melding;
Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de
vertrouwenspersoon tevens één van de vennoten die niet betrokken zijn bij de melding met inachtneming van
de vertrouwelijkheid;
De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na 10 werkdagen over de afhandeling van de melding en
de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden
gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder
wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de melding.

Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en
vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
Inwerkingtreding
Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2009.

