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Uw aanwijzingen zijn belangrijk voor ons!  
Waarom zou u DACHSER een aanwijzing geven? 

Als onderneming verwachten wij dat alle zakelijke transacties en diensten op juridisch correcte 
wijze worden uitgevoerd en wij stemmen onze zakelijke activiteiten af op de geldende 
vereisten. Daarom wordt de hoogste prioriteit gegeven aan de naleving van wettelijke 
voorschriften, maar in het bijzonder ook aan de DACHSER-gedragscode en ons 
waardenmanagement. Alleen door het naleven van deze principes is het mogelijk om een 
goede corporate governance te waarborgen, door wangedrag te voorkomen en zo schade 
aan onze onderneming, de werknemers en zakenpartners te vermijden.  

Wij zijn als onderneming verplicht om elke vorm van strafrechtelijk gedrag binnen onze 
invloedssfeer te verhinderen. Mogelijke overtredingen moeten vroegtijdig worden herkend en 
met de nodige gevoeligheid worden onderzocht.  

Wij verwachten van onze werknemers, zakenpartners en het publiek dat zij ons aanspreken 
op mogelijke bedenkingen over kritische activiteiten of ernstig wangedrag met betrekking tot 
onze onderneming.  

Informatie kan ons helpen om ernstige overtredingen in een vroeg stadium tegen te gaan. Dit 
doen we niet alleen om de betrokken personen te beschermen, maar ook voor de 
bescherming van onze onderneming en onze zakenpartners.  

Elke werknemer van de DACHSER Groep, evenals elke externe derde partij, heeft de 
mogelijkheid om informatie door te geven aan het DACHSER Compliance Office. 

Met welke instantie kunt u contact opnemen? 

Heeft u een mogelijke overtreding van de regels binnen de onderneming geconstateerd of 
bent u er zelf door getroffen? We willen u aanmoedigen om ons hierover te informeren. U 
heeft de mogelijkheid om uw aanwijzingen telefonisch, per e-mail of schriftelijk – ook anoniem 
– aan ons te melden op het hieronder opgegeven adres.  

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefoon: +49 5916 5510 

E-mail: compliance.office@dachser.com 

Ongeacht of u in dienst bent van de onderneming of een externe persoon bent, heeft u 
te allen tijde de mogelijkheid om ons te informeren over mogelijke overtredingen 
binnen de onderneming of over eventuele aanwijzingen voor dergelijke overtredingen. 
Uiteraard kunt u ons ook anoniem informeren door middel van een brief. U dient er 
echter rekening mee te houden dat de gemelde problemen meestal sneller en 
effectiever kunnen worden behandeld als u zich identificeert met uw volledige 
contactgegevens. Wij behandelen uw informatie uiteraard altijd strikt vertrouwelijk.  

Om ervoor te zorgen dat uw melding zorgvuldig en doelgericht kan worden behandeld, is het 
belangrijk om de informatie zo concreet en overtuigend mogelijk te formuleren. Bij uw melding 
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geeft u alle feiten zo objectief, nauwkeurig en volledig mogelijk weer. Het is nuttig als u bij uw 
melding rekening houdt met de vragen “Wie?”, “Wat?”, “Wanneer?”, ‘Hoe?” en “Waar?”. 

Wat gebeurt er met uw informatie? 

Uw informatie wordt door het Compliance Office behandeld met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. In 
individuele gevallen en afhankelijk van de aard en de ernst van de mogelijke overtreding 
behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de bevoegde strafrechtelijke instantie bij de 
opheldering te betrekken. In individuele gevallen kan het bovendien nodig zijn andere 
werknemers bij het ophelderingsproces te betrekken om ervoor te zorgen dat de informatie 
zorgvuldig wordt behandeld. 

Noch de betrokken personen, noch het publiek zullen op de hoogte worden gebracht van uw 
naam of van omstandigheden waaruit uw identiteit zou kunnen worden afgeleid.  

Uw melding moet natuurlijk altijd te goeder trouw worden gedaan. Als uit de beoordeling van 
het bewijsmateriaal blijkt dat er geen redelijke verdenking bestaat of dat de feiten niet 
voldoende zijn om een verdenking te staven, worden geen disciplinaire of strafrechtelijke 
maatregelen tegen u genomen. Dit geldt echter niet als u het platform opzettelijk misbruikt 
voor valse of misleidende meldingen.  

 


