
 
 

Whistleblowing System Sarco 
Sarco heeft een duidelijk 0-tolerantie beleid rond corruptie en omkoping en leeft de OESO-richtlijnen 
voor verantwoord ondernemen na. U kunt deze richtlijnen nalezen door op onderstaande link te 
klikken:  
http://www.oesorichtlijnen.nl/documenten/publicatie/2014/12/8/oeso-richtlijnen-nederlandse-
vertaling 
Indien een whistleblower (dit kan iemand van de werknemers, aandeelhouders, investeerders, of 
iemand van buiten het bedrijf zijn) een melding wil maken over een wantoestand, corruptie, 
kinderarbeid… dan kan hij in eerste instantie terecht bij onze vertrouwenspersoon. 

Omdat Sarco ervan overtuigd is dat omkoping en corruptie een belemmering vormt voor de 
welvaartsontwikkeling en Sarco zijn ethische verantwoordelijkheid nog wil vergroten, heeft Sarco 
een vertrouwenspersoon/meldpunt binnen zijn organisatie aangesteld: 

Sofie Van de Vyver 
sofiev@sarco.be 
Tel: +32 3 780 36 65 

De whistleblower kan een melding maken, anoniem of niet, telefonisch of per mail, aan de 
vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is verplicht om met alle meldingen discreet om te 
gaan. Uw gegevens worden beschermd, in regel met de GDPR wetgeving. 

De whistleblower kan melding maken over ethische principes, overtreding van wetten of 
reglementeringen inzake volgende gebieden: 

• Mensenrechten 
• Fraude 
• Corruptie 
• GDPR en gegevensbescherming 
• Intimidatie of pesterijen 
• Gezondheid en veiligheid 
• Milieu 
• Discriminatie 
• Misdaden of overtredingen 

*Meldingen moeten zonder bijbedoelingen en te goeder trouw gedaan worden, niet met kwade 
bedoelingen. 

Wat is omkoping/corruptie en hoe kunt u dit herkennen? 

• Corruptie is misbruik maken van een publieke of privé functie voor persoonlijk voordeel, 
iemand beïnvloeden met het oog op het ontvangen van een beloning, een ongeoorloofd 
voordeel of gunst. 

• Dubieuze regelingen of frauduleuze overeenkomsten 
• Een aanbod, belofte of een voordeel, financieel of ander, aan een persoon als beloning voor 

ongepaste uitvoering van bepaalde taken 
• Een persoon omkopen of u laten omkopen  
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• Dreigen of wraak willen nemen tegen iemand die weigert deel te nemen aan een activiteit 
die schending van wet tegen corruptie en omkoping zou kunnen betekenen. 

• Buitensporige giften of gastvrijheid: giften of gastvrijheid moeten openlijk gegeven worden 
en mogen geen ongepaste waarde hebben. 

• Witwaspraktijken 

Mocht u geen of te weinig gehoor krijgen voor uw melding, kunt u zich tot een aantal externe 
instanties wenden: 

• Fraud Notification system: https://fns.olaf.europa.eu/main_en.htm , voor meldingen van 
verdenkingen van corruptie of fraude. 

• Meldpunt voor eerlijke concurrentie: meldingen in verband met sociale fraude 
https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/nl/index.html 
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