
Alliander klokkenluidersregeling

Wat is de Klokkenluidersregeling?
De klokkenluidersregeling is een procedure die u de mogelijkheid biedt   
ernstige onregelmatigheden met betrekking tot Alliander, haar 
dochterondernemingen in Nederland en partijen zoals leveranciers en 
overheden in brede zin, binnen het bedrijf te melden. Daarnaast bestaat de 
regeling de mogelijkheid aan een externe partij te melden. Deze procedure is 
van toepassing op Alliander en haar dochterondernemingen in Nederland. 

Hoe werkt de klokkenluidersregeling?
Als u een geval van fraude, misleiding of andere onregelmatigheid heeft 
geconstateerd of vermoedt, kunt u dit melden aan: 

Een melding bij de vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling of het 
Fraudemeldpunt wordt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid 
behandeld. 

Melden bij de onafhankelijk externe derde
Wie een vermoeden heeft van fraude, misleiding of andere onregelmatigheid 
en dat niet binnen Alliander wil melden, kan contact opnemen met de 
onafhankelijk externe derde bij advocatenkantoor Allen & Overy LLP:

H.J. Biemond

Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM
📞 020 – 674 1287, ✉ hendrikjan.biemond@allenovery.com

of zijn plaatsvervanger:
B. van der Velden

Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM
📞 020 – 674 1328, ✉ brechje.vandervelden@allenovery.com
 
Vertrouwelijkheid 
Persoonsgegevens en overige informatie die een melder binnen 
Alliander of aan de onafhankelijk externe derde verstrekt worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. De informatie zal, indien van toepassing, door de 
onafhankelijk externe derde alleen ter beschikking worden gesteld aan de 
vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling bij Alliander, nadat en voor 
zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming van de melder is ontvangen. 

Alliander 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. 

‘Huis voor klokkenluiders’
Advies over klokkenluidersregelingen wordt kosteloos gegeven door het 
‘Huis voor Klokkenluiders’ (zie www.huisvoorklokkenluiders.nl).

Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling: 

Johan van der Werk

📞 06 – 15 15 95 46, ✉ johan.vander.werk@alliander.com

Of het fraudemeldpunt / Manager Internal Audit: 

Erik Hessels 

📞 06 – 13 07 44 55, ✉ erik.hessels@alliander.com
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