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PROCEDURE KLOKKENLUIDERSREGELING 

Plastic Omnium Groep 

 

 

In overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode heeft de Groep Plastic Omnium, 

waaronder wordt verstaan: alle ondernemingen waarover de Compagnie Plastic Omnium 

zeggenschap heeft in alle landen (hierna « de Groep » of « Plastic Omnium» genoemd), een 

klokkenluidersregeling ingevoerd (hierna de « Regeling » genoemd). 

 

Deze specifieke regeling biedt de mogelijkheid aan de bedrijfsleiders en werknemers van de 

Groep, aan de externe of tijdelijke medewerkers
1
 (hierna tezamen ‘de Medewerkers’ 

genoemd) als wel aan alle belanghebbenden van de Groep Plastic Omnium (zoals leveranciers 

en klanten…), om elke misstand die valt binnen het toepassingsgebied van de Regeling te 

melden. De medewerkers en/of andere belanghebbenden die gebruik maken van deze 

Regeling zullen « klokkenluiders » genoemd worden.   

 

 

Hierna kunt u alle informatie vinden voor de toepassing van de Regeling. Dit document kan 

geraadpleegd worden door de Medewerkers, op de intranet-website van de Groep, of wordt 

hen op andere wijze verstrekt, voor aanvang van hun functie binnen de Groep. Het is 

eveneens beschikbaar op de internet-website van de Groep Plastic Omnium. 

 

De medewerkers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de Regeling en geen enkele 

sanctie kan worden opgelegd indien dit niet wordt gebruikt voor het melden van een gedrag, 

een vermeende overtreding of het indienen van een klacht overeenkomstig deze Regeling. 

 

Toepassingsgebied van de Regeling  

Deze Regeling biedt de Klokkenluider de gelegenheid om melding te maken van een 

gebeurtenis waar hij persoonlijk kennis van heeft en dat betrekking heeft op: 

� een misdaad of delict 

� een ernstige en duidelijke overtreding van een door Frankrijk rechtmatig 

geratificeerde of goedgekeurde  internationale verbintenis; 

� een ernstige en duidelijke overtreding van een unilaterale akte van een internationale 

organisatie afgesloten op basis van een rechtmatig geratificeerde internationale 

verbintenis;  

� een ernstige en duidelijke overtreding van de wet of van een verordening  

� een ernstige bedreiging voor of schade aan het algemeen belang  

� gedragingen of situaties die indruisen tegen de Gedragscode van de Groep, indien 

deze beschouwd kunnen worden als corruptie of omkoperij  

� een risico voor of ernstige overtreding van : de mensenrechten en fundamentele 

vrijheden,  de gezondheid en veiligheid van mens en milieu, ten gevolge van de 

activiteiten van de onderneming of van de ondernemingen waarover zij zeggenschap 

                                                      
1
 ‘Externe of tijdelijke medewerkers’ verwijst naar uitzendkrachten, stagiaires, dienstverleners 

werkend binnen de Groep 
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heeft, evenals de activiteiten van de toeleveranciers en leveranciers waarmee een 

vaste handelsrelatie bestaat, indien deze activiteiten met die relatie verband houden. 

 

Let wel, de melding kan geen betrekking hebben op elementen die vallen onder 

defensiegeheim, medisch geheim, of het geheim tussen een advocaat en zijn cliënt.  

 

De werking van de Regeling 

 

1. De activering van de Regeling  

 

Indien men een misstand constateert op gebieden genoemd in de voorgaande paragraaf dan 

moet de Medewerker er in eerste instantie over spreken met zijn leidinggevende of diegene 

die daarboven staat.  

Mocht het moeilijk zijn om zich te richten tot zijn leidinggevende of diegene die daar direct 

boven staat, dan beschikt de Medewerker over andere middelen om van de situatie gewag te 

maken. 

De Klokkenluider kan het formulier, te vinden in de bijlage van onderhavig document 

(eveneens beschikbaar op het intranet van de Groep), sturen naar de Algemeen Secretaris  

(« de Vertrouwenspersoon») op de daarvoor voorziene wijze:   

 

� per e-mail naar : corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

� per post, in afgesloten enveloppe, verstuurd aan :  

 

Plastic  Omnium 

Alerte Ethique  

1, allée Pierre Burelle 

92593 Levallois Cedex France 

 

De Klokkenluider wordt aangemoedigd om de Regeling niet anoniem te gebruiken.  De melding 

van een persoon die anoniem wil blijven kan bij wijze van uitzondering alleen behandeld 

worden als de ernst van de vermelde feiten vastgesteld is en gestaafd worden door voldoende 

gedetailleerde elementen. 

 

De Klokkenluider moet: 

� handelen uit goeder trouw en zonder eigen belang; 

� Persoonlijk op de hoogte zijn van de vermelde overtreding. (Een aangifte op basis van 

een gerucht is dus uitgesloten.)   

� zich uitsluitend baseren op objectief geformuleerde informatie die rechtstreeks 

verband houdt met het toepassingsgebied van de Regeling. Bovendien moeten de 

verweten feiten kunnen worden nagetrokken. 

� naast het formulier ook voldoende documentatie en informatie verstrekken om de 

verweten feiten te kunnen bewijzen.  

Zodra de Vertrouwenspersoon de melding heeft ontvangen krijgt de Klokkenluider onverwijld 

per mail/ of per post een ontvangstbewijs met indicatie van de maximale duur nodig voor het 

bestuderen van de ontvankelijkheid van de melding (dit ontvankelijkheidsonderzoek kan niet 

langer dan 3 weken duren) 
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2. De behandeling van de melding  

 

� De controleprocedures voor de ontvankelijkheid van de melding  

Na bestudering door de Vertrouwenspersoon, wordt de Klokkenluider per mail of per post 

ingelicht of zijn melding wel of niet ontvankelijk is: 

 

-Melding is niet ontvankelijk: de informatie en gegevens van deze melding worden anoniem 

gemaakt en onmiddellijk vernietigd of gearchiveerd, de klokkenluider wordt daarvan op de 

hoogte gesteld.  

-  Melding is ontvankelijk: de melding wordt in behandeling genomen en een onderzoek wordt 

ingesteld door met name alle voor het onderzoek noodzakelijke documenten, gegevens en 

informatie te vergaren. 

 

� Het onderzoek 

Bij de uitvoering van het onderzoek garandeert de Vertrouwenspersoon dat: 

� de in het kader van het onderzoek ontvangen en gebruikte gegevens met alle nodige 

vertrouwelijkheid worden behandeld, behalve indien de wet eist dat deze informatie 

wordt overhandigd; 

� elk gegeven, document of informatie op basis waarvan hij zal moeten handelen, 

volledig wordt  geanalyseerd; 

� overeenkomstig de omstandigheden een passende procedure gevolgd zal worden en 

dit altijd op basis van onafhankelijk handelen . 

 

Om te garanderen dat het onderzoek op onberispelijke wijze is uitgevoerd en de resultaten 

hiervan gerechtvaardigd zijn, kan de Vertrouwenspersoon in zich laten bijstaan door de 

hiervoor bekwame afdelingshoofden. 

 

In het geval dat de Vertrouwenspersoon het ontvankelijkheidsonderzoek van de melding niet 

binnen de 3 weken afhandelt dan heeft de Klokkenluider de mogelijkheid zich te wenden tot 

een rechtelijke-, bestuursrechtelijke instantie of beroepsorganisatie, afhankelijk van het 

onderwerp van de melding. 

 

In geval deze  boven genoemde instanties de melding niet binnen een termijn van 3 maanden 

in behandeling nemen dan kan de Klokkenluider besluiten zijn melding openbaar maken. 

 

Bij wijze van uitzondering kan in geval van acuut of ernstig gevaar of in geval van onherstelbare 

schade, de Klokkenluider zijn melding rechtstreeks onder de aandacht van de rechtelijke-, 

bestuursrechtelijke instantie of de betrokken beroepsorganisatie brengen. Hij kan zich 

gelijktijdig of opeenvolgend tot hen richten of de melding, zonder gebruikmaking van de 

Regeling, openbaar maken. 
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De geboden garanties 

 

1. De aan de Klokkenluider geboden garanties  

� Identiteit van de klokkenluider blijft vertrouwelijk  

De Groep waakt erover dat de identiteit van de klokkenluider strikt vertrouwelijk blijft. De 

gegevens die identificatie van de Klokkenluider mogelijk maken mogen zonder zijn instemming 

niet bekend worden gemaakt aan de rechtelijke instantie.  

Alle personen die de Vertrouwenspersoon in het kader van de Regeling bijstaan worden geacht 

de informatie, en met name de identiteit van de klokkenluider, strikt vertrouwelijk te 

behandelen    

  

� Vrijwaring van sancties   

De Klokkenluider die te goeder trouw en onbaatzuchtig handelt kan niet ontslagen, gestraft of 

op enige wijze gediscrimineerd worden voor het, overeenkomstig deze Regeling, melden van 

de feiten, zelfs indien naderhand blijkt dat de feiten niet exact zijn of geen aanleiding tot 

vervolg geven.  

Daarentegen kan het abusievelijk gebruik van de Regeling, indien aangetoond, de 

Klokkenluider blootstellen aan disciplinaire sancties, of in voorkomend geval aan gerechtelijke 

vervolging. 

 

2. De garanties geboden aan de persoon over wie de klokkenluider melding maakt     

� Inlichten van de persoon over wie een melding wordt ingediend  

De persoon over wie een melding wordt ingediend wordt door de Vertrouwenspersoon op de 

hoogte gesteld zodra de hem betreffende gegevens, al dan niet digitaal, zijn geregistreerd, 

opdat hij eventueel, zich om gegronde redenen, tegen de verwerking van de gegevens kan 

verzetten. 

 

Als conservatoire maatregelen nodig blijken, met name ter voorkoming van de vernietiging van 

de bewijzen inzake de melding, dan wordt de persoon ingelicht na het nemen van deze 

maatregelen. 

 

Deze kennisgeving vindt plaats per e-mail en zal met name aangeven welke eenheid 

verantwoordelijk is voor de Regeling, welke feiten verweten worden, welke diensten 

betrokken zijn bij het onderzoek, evenals de modaliteiten waarmee de persoon zijn recht tot 

inzage en rectificatie kan doen gelden.   

  

 

� De identiteit van de persoon over wie de melding is ingediend is strikt 

vertrouwelijk  

De identiteit van de persoon over wie de melding is ingediend wordt op strikt vertrouwelijke 

wijze behandeld  

Derhalve kunnen de gegevens betreffende de identiteit van de betrokken persoon niet bekend 

worden gemaakt, behalve aan de rechtelijke autoriteit, mits de melding gerond blijkt.  

 

3. Vergaren van persoonsgegevens en hun opslagtermijn   
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� vergaren van persoonsgegevens  

 

Het ontvangen van een melding leidt tot automatische gegevensverwerking door een van de 

filialen van de Groep, die hiervoor verantwoordelijk is: Plastic Omnium Gestion, met 

hoofdzetel op 19, boulevard Jules Carteret 69 007 Lyon,.. 

 

In geval van een melding kunnen alleen de volgende categorieën gegevens worden 

geregistreerd:   

 

� De identiteit, functie en adresgegevens van de Klokkenluider (behalve in geval van 

anonieme melding);  

� De identiteit, functie en adresgegevens van de personen die het onderwerp van de 

melding zijn; 

� De identiteit, functie en adresgegevens van de personen betrokken bij het vergaren en 

behandelen van de melding;  

� de gemelde feiten ; 

� de elementen die tijdens de controle van de vermelde feiten zijn vergaard 

� het verslag van de controle en het onderzoek  

� het aan de melding gegeven vervolg. 

 

De groep kan de afhandeling van de melding geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een extern 

bedrijf op voorwaarde dat deze alle voorzorgsmaatregelen treft om de vertrouwelijkheid van 

de  informatie te garanderen. 

De persoonsgegevens die in het kader van de Regeling zijn vergaard en verwerkt worden nooit 

door de Groep buiten de Europese Unie verspreidt. Indien overdracht van persoonsgegevens 

naar een derde land plaatsvindt dan wordt dit omgeven door de gepaste garanties in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en met kennisgeving van de 

betrokken personen. 

 

De Klokkenluider kan bezwaar aantekenen bij de Franse Commissie voor 

Gegevensbescherming (de « CNIL ») voor elke aanvraag voor behandeling van 

persoonsgegevens beheerd door de Groep in het kader van de Regeling 

 

� Opslagtermijn persoonsgegevens  

Indien de Vertrouwenspersoon beschouwt dat de gegevens in de melding niet vallen binnen 

het toepassingsgebied van het Regeling dan worden zij anoniem gemaakt en onverwijld 

vernietigd of gearchiveerd.  

Indien, na onderzoek, de melding van de klokkenluider niet leidt tot een disciplinaire- of 

gerechtelijke procedure dan zullen de gegevens daaromtrent anoniem gemaakt en vervolgens 

door de Vertrouwenspersoon vernietigd of gearchiveerd worden binnen een termijn van 2 

maanden na sluiting van het onderzoek.  De Klokkenluider en de bij de melding betrokken 

personen zullen ingelicht worden van de sluiting. 

Indien een disciplinaire procedure of gerechtelijke vervolging is aangespannen tegen de 

beschuldigde persoon of tegen de Klokkenluider dan worden de gegevens met betrekking tot 

de melding door de Vertrouwenspersoon tot het einde van de procedure bewaard. 
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4. Het naleven van recht tot inzage en rectificatie 

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de van kracht zijnde regelgeving, garandeert 

de Groep aan elke, in het kader van de Regeling geïdentificeerde persoon, het recht inzage te 

hebben in de hem betreffende gegevens en indien deze onjuist, onvolledig, onduidelijk of 

verjaard zijn te vragen om rectificatie of vernietiging. 

 

Meer in het bijzonder beschikt de Klokkenluider over een recht de hem betreffende 

persoonsgegevens te rectificeren, aan te vullen, aan te passen, af te schermen of te 

vernietigen indien deze onjuist, onvolledig, onduidelijk of verjaard zijn of indien het vergaren, 

gebruiken, communiceren of opslaan ervan verboden is. 

 

Elke Klokkenluider beschikt eveneens over een recht tot inzage, tot bevraging als wel als het 

recht zich op legitieme gronden te kanten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 

Bovendien kan elke Klokkenluider regels bepalen voor opslag, vernietiging en communicatie 

van zijn persoonsgegevens na zijn dood. 

 

Voor het uitoefenen van deze rechten, stuurt de Klokkenluider een aangetekende brief, 

gedateerd en ondertekend, naar :  Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92 593 

Levallois Perret, ten name van de Vertrouwenspersoon, of stuurt hij een e-mail onder 

vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer waar hij bereikbaar is tijdens 

kantooruren, samen met een recto verso kopie van zijn identiteitsbewijs of paspoort. 
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BIJLAGE : MELDINGSFORMULIER VOOR DE KLOKKENLUIDER 

 

[Nota : alle vakken dienen ingevuld te worden, behalve indien anders vermeld  

 

1. Gegevens van de Klokkenluider (verplicht behalve bij uitzondering): 

 

Het vermelden van de gegevens van de Klokkenluider is belangrijk. Het is mogelijk dat de 

Vertrouwenspersoon de Klokkenluider moet bereiken om verduidelijking en/of aanvullende 

informatie te vragen. De vermelde gegevens blijven vertrouwelijk en de Groep waakt over de 

strikte naleving van deze vertrouwelijkheid. 

Naam : 

 

 

 

 

Voornaam : 

 

 

 

 

Entiteit/Naam van de organisatie en Functie 

 

 

 

 

 

E-mail adres: 

 

 

 

 

Telefoon [vrijwillig]: 
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2. Gegevens van de persoon over wie een melding is gedaan  

 

Naam: 

 

 

 

 

 

Voornaam: 

 

 

 

 

 

Functie: 

 

 

 

 

 

 

E-mail adres: 

 

 

 

 

 

 

Telefoon [vrijwillig]: 

 

 

 

 

3. Informatie over de melding   

 

[Nota: Gelieve geen enkele gevoelige informatie te verschaffen over natuurlijke personen 

(zoals seksuele geaardheid, politieke- en religieuze overtuiging, gezondheid en 

vakbondslidmaatschap) behalve indien die informatie noodzakelijk is voor een beter begrip 

van de melding en haar weerslag]. 

 

Objectieve omschrijving van de feiten die aanleiding geven tot melding, met weergave van het 

vermoedelijke karakter (feiten, datum, plaats, bewijs, namen van de bij de situatie betrokken 

personen of indien de naam u onbekend is, informatie die identificatie mogelijk maakt, etc ). 
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Gelieve ons alle bewijzen, in de nodige vormen, ter staving van de melding toe te sturen.    

 

De reden waarom u van mening bent dat het een situatie betreft die binnen het 

toepassingsgebied van de Regeling valt: 

 

 

 

 

 

BEHANDELING VAN DE MELDING 

Na ontvangst van de melding, wordt de Klokkenluider op de hoogte gesteld van de ontvangst 

van deze onder vermelding van het uiterste termijn waarbinnen de ontvankelijkheid moet 

worden beoordeeld, dit kan niet meer dan 3 weken na de datum van ontvangst zijn.  

 

VERBINTENISSEN EN RECHTEN VAN DE KLOKKENLUIDER  

De op onderhavig formulier vergaarde informatie wordt via een automatische 

gegevensverwerking behandeld onder beheer van de ‘Société Plastic Omnium Gestion’, met 

hoofdzetel op 19, boulevard Jules Carteret te Lyon (69007) met het doel een melding in 

behandeling te nemen. 

 

Daarenboven verklaart de Klokkenluider dat onderhavige kennisgeving te goeder trouw en 

onbaatzuchtig is opgesteld, tenzij bij vergissing of door ongewilde nalatigheid  

 

Hij aanvaart en erkent dat, indien van toepassing, elke onrechtmatige aangifte aanleiding kan 

geven tot disciplinaire maatregelen en/of gerechtelijke vervolging. 

  

Onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van de van kracht zijnde regelgeving, 

beschikt de Klokkenluider tenslotte over het recht de hem betreffende persoonsgegevens te 

rectificeren,  aan te vullen, aan te passen, af te schermen of te vernietigen indien deze onjuist, 

onvolledig, onduidelijk of verjaard zijn of indien het vergaren, gebruiken, communiceren of 

opslaan ervan verboden is. 

 

Hij beschikt eveneens over een recht tot toegang, tot bevraging als wel als een recht zich op 

legitieme gronden, te kanten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.  

 

Bovendien kan elke Klokkenluider regels opstellen voor opslag, vernietiging en communicatie 

van zijn persoonsgegevens na zijn dood. 

 

Voor het uitoefenen van deze rechten, stuurt de Klokkenluider een aangetekende brief, 

gedateerd en ondertekend, naar:  Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92 593 

Levallois Perret, ten name van de Vertrouwenspersoon, of stuurt hij een e-mail met zijn naam, 
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adres en telefoonnummer waar hij bereikbaar is tijdens kantooruren, waaraan een recto verso 

kopie van zijn identiteitsbewijs of paspoort is gevoegd. 

 


