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Cofinimmo – Meldingsbeleid voor onregelmatigheden  

« klokkenluiden » 
 
 

Inleiding 
 
Als een medewerker een professionele fout of een onregelmatigheid ontdekt in het beheer van 
Cofinimmo (of één van haar dochterondernemingen), die mogelijke schade aan het bedrijf kan 
berokkenen, direct of indirect, is het belangrijk dat de fout of de onregelmatigheid bekend is bij de 
directie en dat het personeelslid het kan bekend maken. 
 
Transparantie is een onderdeel van de bedrijfscultuur. Er moet voorkomen worden dat een 
medewerker een moeilijke situatie op ethisch vlak alleen moet oplossen. Hij of zij moet vooral 
overwegen zich bij een leidinggevende of bij de Human Resources manager te begeven. Indien een 
dergelijke aanpak hem of haar een ongemakkelijk gevoel geeft, kan hij of zij de nodige hulp vinden 
bij dit "Meldingsbeleid of Klokkenluiden". 
 
Een klokkenluidersbeleib biedt bescherming aan werknemers, om zo te voorkomen dat ze worden 
onderworpen aan onnodige druk, pesterijen, intimidatie, tuchtprocedure of de dreiging van het 
verliezen van hun baan als vergelding. 
 
Op welke situatie van het beleid heeft dit betrekking? 
 
Dit beleid heeft betrekking op situaties waarin een persoon van het bedrijf (de informant) een 
bezorgdheid naar voren brengt over onregelmatigheden dat hij of zij constateert welke een invloed 
heeft of zou kunnen hebben voor derden, zoals klanten, leveranciers, andere leden van het bedrijf, 
het bedrijf zelf (zijn erfgoed en de resultaten, en de reputatie), haar verbonden ondernemingen of 
het algemeen belang. Het geldt voor de hele groep van het personeel van Cofinimmo. 
 
Wat verstaat men onder « onregelmatigheid »? 
 
Onregelmatigheden kunnen betrekking hebben op: 
 
 Een fraude; 
 Een overtreding van de wetten of reglementen; 
 Een globaal onaanvaardbare praktijk, zoals immoreel gedrag of onethisch gedrag (waaronder 

mogelijk in gevaar brengen van de gezondheid/veiligheid van iemand); 
 Een ernstige professionele fout; 
 Een eventuele inbreuk op de gedragscode of de « Dealing Code » van Cofinimmo (aankoop of 

verkoop van financiële instrumenten – zoals aandelen of obligaties – uitgegeven door 
Cofinimmo, door bestuurders of medewerkers). 

 
Op wie heeft dit beleid betrekking? 

 
Dit beleid geldt voor alle personen die werken in opdracht van het bedrijf, waaronder: 
 
  Alle werknemers, uitzendkrachten en stagiairs; 
  Partners en onderaannemers; 
  Consultants. 
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Behandelingsprocedure van « Klokkenluidersbeleid » 
 
Alle personen geviseerd door het beleid kunnen hun bezorgdheid bij de "Compliance Officer" 
signaleren. Deze functie wordt momenteel uitgeoefend door F. Roels. De geviseerde mensen kunnen 
er ook voor kiezen om hun bezorgdheid te communiceren aan een ander lid van het Directiecomité 
of een lid van het Audit-Comité. 
 
Al “Klokkenluid-meldingen” zullen in dit kader vertrouwelijk worden behandeld. 
 
De informant moet vermelden deze openbaarmaking te maken in het kader van het 
Klokkenluidersbeleid van de onderneming. Dit zal hem of haar verzekeren dat de Compliance Officer 
of lid van het Directiecomité/ Audit-comité er rekening mee zal houden en de noodzakelijke 
maatregelen zal nemen om de melding te analyseren en om zijn identiteit te beschermen. Vooraf zal 
de informant en de Compliance Officer of lid van een van de twee comités samen hebben gesproken 
over de vertrouwelijkheid in het onderzoek en het eventueel verloop. 
 
De informant zal op de hoogte worden gehouden van de voortuitgang en de resultaten van het 
onderzoek, binnen de grenzen van het handhaven van de vertrouwelijkheid en de naleving van de 
wettelijke beperkingen. Een vertrouwelijk rapport zal worden geschreven om de stadia van de 
procedure vast te leggen. 
 
Wat zijn de fundamentele elementen van dit beleid? 
 
Elke Klokkenluidersmelding zal een volledig onderzoek te weeg brengen met inbegrip van een 
interview van alle getuigen en alle andere betrokken partijen. 
 
De identiteit van informanten wordt beschermd in alle stadia van de procedure. Als het bedrijf in 
staat is om de anonimiteit intern te garanderen, kan het niet worden gegarandeerd in geval van 
juridische vervolging. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de anonimiteit van 
de informant als die zelf met anderen van de vermeende onregelmatigheid spreekt. 
 
Al moedigt het bedrijf de informanten aan om zich te identificeren, zullen anonieme oproepen ook 
serieus worden genomen en geanalyseerd volgens dezelfde procedure, ondanks de mindere 
efficiëntie. 
 
Als blijkt dat een persoon kwaadwillig of te kwader trouw een klokkenluidersmelding heeft gemaakt, 
kan die worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen. De meldingen om collega's of derde 
partijen te viseren die niet gerelateerd zijn aan een onregelmatigheid die schade veroorzaakt of kan 
veroorzaken aan de onderneming direct of indirect, zullen worden verwijderd. 
 
Enkele veel voorkomende vragen: 
 
Wat is het verschil tussen een « Klokkenluidersmelding » en een klacht? 
 
Wanneer een persoon een klacht indient, signaleert hij of zij een geval waarin ze zelf slachtoffer is 
van wangedrag. Deze laatste kan bestaan uit een schending van haar of zijn eigen rechten op het 
werk en pesterijen en de indiener van de klacht vraagt schadeloosstelling en gerechtigheid. Er is dan 
ook een persoonlijke interesse ten opzichte van de gevolgen van de klacht en de indiener van de 
klacht moet daarom in staat zijn om het bewijs van haar of zijn vorderingen te verstrekken. 
 
Het "klokkenluiden" doet zich voor wanneer een werknemer een onregelmatigheid naar voren 
brengt in verband met anderen (bijv. klanten of werkgever). De informant moet geen bewijzen 
hebben van wat hij of zij beweert; hij of zij werpt eerder op dat anderen deze bewijsvoering ten laste 
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nemen. Dit is dus anders dan een klacht. 
 
Kan een Klokkenluidersmelding in vertrouwen of anoniem gebeuren? 
 
In het algemeen is de beste manier om een onregelmatigheid te melden dit openlijk te doen. Dit zal 
het gemakkelijker maken voor het bedrijf om het probleem te analyseren, te bepalen hoe de zaak te 
onderzoeken, de mogelijke motieven te begrijpen en meer informatie te verkrijgen. Een 
"klokkenluidersmelding" is als vertrouwelijk beschouwd wanneer de informant zijn of haar naam 
geeft met de voorwaarde dat het niet wordt onthuld zonder zijn of haar toestemming. Een melding 
wordt anoniem beschouwd wanneer de informant zijn of haar naam helemaal niet geeft. Natuurlijk, 
als het bedrijf niet weet wie de informatie heeft verstrekt, zal het niet in staat zijn om deze gerust te 
stellen of deze persoon te beschermen. 
 
Welke informatie moet een melding bevatten? 
 
Elk element dat zijn of haar verklaring kan ondersteunen, indien bekend bij de informant, is natuurlijk 
nuttig. 
 
Waar eindigt de melding en waar begint de aanklacht? 
 
De melding is bedoeld om schade te voorkomen of te herstellen aan de onderneming, haar 
personeel, haar klanten en leveranciers, haar reputatie. De aanklacht is om feiten of opvattingen te 
melden over een derde persoon, op objectieve of subjectieve basis, met het doel hem of haar te 
schaden. Dit beleid heeft niet als doel deze houding te stimuleren. 
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