Alliander klokkenluidersregeling
Wat is de Klokkenluidersregeling?

Ook leveranciers, klanten of derden, niet zijnde werknemer van Alliander

De klokkenluidersregeling is een procedure die werknemers en andere

kunnen zich bij een constatering of vermoeden van fraude, misleiding of een

belanghebbenden de mogelijkheid biedt ernstige onregelmatigheden binnen

andere onregelmatigheid wenden tot het Fraudemeldpunt van Alliander.

het bedrijf te melden aan een externe partij, in aanvulling op de bestaande

Een melding bij het Fraudemeldpunt wordt vertrouwelijk en met grote

mogelijkheden van interne melding. Deze procedure is van toepassing op

zorgvuldigheid behandeld.

Alliander en haar dochterondernemingen in Nederland.

Melden bij de onafhankelijk externe derde
Hoe werkt de klokkenluidersregeling?

Wie een vermoeden heeft van fraude, misleiding of andere onregelmatigheid

Medewerkers die een geval van fraude, misleiding of andere onregelmatig-

en die niet intern wil melden, kan contact opnemen met de onafhankelijk

heid hebben geconstateerd of vermoeden, dienen dit te melden – indien

externe derde ingevolge de Klokkenluidersregeling:

gewenst via hun leidinggevende – aan:

H.J. Biemond, Allen & Overy LLP
Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM

Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling / fraudemeldpunt:
Johan van der Werk

📞 06 – 15 15 95 46, ✉ johan.vander.werk@alliander.com
of de Manager Internal Audit:
Erik Hessels

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

📞 020 – 674 1287, ✉ hendrikjan.biemond@allenovery.com
of zijn plaatsvervanger:
B. van der Velden, Allen & Overy LLP
Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM

📞 020 – 674 1328, ✉ brechje.vandervelden@allenovery.com
Vertrouwelijkheid
Persoonsgegevens en overige informatie die een melder verstrekt wordt
strikt vertrouwelijk behandeld. Zij zullen door de onafhankelijk externe
derde alleen ter beschikking worden gesteld aan de vertrouwenspersoon
klokkenluidersregeling bij Alliander, nadat en voor zover hij/zij daarvoor
uitdrukkelijk toestemming van de melder heeft gekregen.
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’ (www.huisvoorklokkenluiders.nl).

