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VOORWOORD 

 
Beste collega's, 

Onze gedragscode bevvat de normen en principes voor de 
omgang met collega's onderling, onze doelgroepen, 
partners en het milieu bij alle bedrijfsactiviteiten. Samen 
met onze "Values & Behaviors" vormt de gedragscode van 
Burckhardt Compression de basis en richtlijn voor ons 
gedrag en voor de integriteit van Burckhardt Compression. 

Ik moedig alle medewerkers aan te streven naar een 
cultuur van respect, openheid en wederzijds vertrouwen. 
Wij hebben een open communicatiecultuur. Vermoedelijk 
bedrieglijk of onethisch wangedrag, dat in strijd is met 
onze gedragscode, kunt u via de bestaande 
standaardklachtenkanalen (manager, lokale 
personeelsafdeling, juridische afdeling) of, als laatste 
middel, via het Burckhardt Compression Speak Up-
meldingskanaal melden. Deze melding kan ook anoniem 
worden afgegeven. 

Ik ben ervan overtuigd dat het verantwoorde gedrag van 
alle medewerkers van Burckhardt Compression bijdraagt 
aan het duurzame succes van onze onderneming. 

Hartelijk dank voor de ondersteuning. 

Fabrice Billard 
CEO 
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1. OMVANG EN DOEL 
1.1 Het Burckhardt Compression Speak Up-beleid beschrijft hoe meldingen over bevestigde 

of vermoedelijke gevallen van bedrog en wangedrag worden behandeld. 

 
1.2 Het Burckhardt Compression Speak Up-beleid geldt voor alle werknemers, 

handelspartners van Burckhardt Compression alsook voor derden die gebruik maken van 
het Speak Up-meldingskanaal. 

2 VERMOEDEN VAN WANGEDRAG/BEDROG 
2.1 Alle werknemers, handelspartners van Burckhardt Compression en derden, die kennis 

hebben van vermoedelijk wangedrag van een medewerker of handelspartner van 
Burckhardt Compression, worden verzocht om wetsovertredingen en eender welk 
bedrieglijk of onethisch gedrag, dat in strijd is met de gedragscode van Burckhardt 
Compression, te melden. 

 
2.2 Alle medewerkers worden aangemoedigd om dergelijke vermoedens in eerste instantie 

zoveel mogelijk te melden via de normale meldingskanalen, met name het 
lijnmanagement, de lokale personeelsafdeling, de juridische afdeling en de afdeling 
Compliance. 

 
2.3 Indien de normale meldingskanalen niet in aanmerking komen (bijv. belangenconflict van 

de betrokken managers), worden de medewerkers aangemoedigd om het Speak Up-
kanaal te gebruiken. 

 
2.4 De bovenvermelde normale meldingskanalen zijn niet beschikbaar voor handelspartners 

van Burckhardt Compression en derden. Handelspartners en derden kunnen dan ook enkel 
het Speak Up-kanaal gebruiken. 

 
2.5 Het Speak Up-kanaal wordt uitgebaat door een onafhankelijke derde, die in 

Nederland gevestigd is. 

 
2.6 Burckhardt Compression moedigt alle partijen aan om zich te identificeren wanneer ze 

een geval melden via het Speak Up-kanaal. Meldingen kunnen ook anoniem gebeuren via 
het Speak Up-kanaal of rechtstreeks bij de Chief Compliance Officer. Anonimiteit kan er 
echter voor zorgen dat de onderneming niet in staat is om het geval volledig op te lossen. 

 
2.7 Om onduidelijke en valse meldingen te minimaliseren heeft Burckhardt Compression 

besloten om anonieme meldingen van werknemers, handelspartners of derden enkel te 
onderzoeken indien ze via het Speak Up-kanaal worden doorgegeven. Anonieme 
meldingen die via andere kanalen dan het Speak Up-meldingskanaal worden ontvangen, 
worden niet opgevolgd. 

3 MELDINGEN MET KWAAD OPZET 
3.1 Burckhardt Compression neemt meldingen met kwaad opzet zeer ernstig. Een dergelijke 

actie wordt beschouwd als een ernstige schending van onze gedragscode en er zullen 
disciplinaire maatregelen getroffen worden tegen werknemers, die iets met kwaad opzet 
melden. Handelspartners en derden, die iets met kwaad opzet melden, kunnen eveneens 
te maken krijgen met gerechtelijke en andere gevolgen. 
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4 VERDELING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
4.1 Alle meldingen, die worden ontvangen via het Speak Up-kanaal, worden verwerkt volgens 

het volgende stroomschema: 

4.2 Na ontvangst van de melding over vermoedelijk wangedrag of bedrog zal de Chief 
Compliance Officer de ontvangen informatie analyseren, beoordelen, de nodige volgende 
stappen zetten en de Case Manager toewijzen (CHRO voor aanwervingsaangelegenheden, 
CDIO voor IT-aangelegenheden, Head of QESH voor gezondheids-, veiligheids- en milieu-
aangelegenheden en Legal Counsel voor aangelegenheden met betrekking tot bedrog, 
kartel en omkoperij). 

4.3 Indien een gemeld geval ernstige financiële gevolgen en/of gevolgen voor de reputatie 
van Burckhardt Compression als groep kan hebben, wordt het door de Chief Compliance 
Officer rechtstreeks naar het management gestuurd en, indien nodig, gemeld aan de 
Raad van Bestuur van Burckhardt Compression. 

4.4 De Case Manager is verantwoordelijk voor het onderzoek, de rapportering en de 
afhandeling van de aan hem/haar doorgegeven gevallen. U kunt de volgende checklist 
gebruiken om een beschuldiging concreet te maken: 

• Waarneming: Wat werd er gemeld?
• Bron: Vanwaar is de melding afkomstig?
• Plaats: Waar heeft het incident zich voorgedaan?
• Tijdstip: Wanneer heeft de zogenaamde schending plaatsgevonden?
• Beschuldiging: Aard van het strafbaar feit of de ernstige schending van de gedragscode?
• Frequentie: Gaat het om een eenmalig of herhaaldelijk incident?
• Welke bijkomende gegevens zijn er nodig om de zogenaamde schending te begrijpen?

• Met welke personen of organisaties moet er contact worden opgenomen om
het probleem of de beschuldigingen volledig te begrijpen?

Het doel van de Case Manager bestaat erin de geloofwaardigheid en de ernst van de 
beschuldigingen in elke melding systematisch te beoordelen. Indien nodig moet de Case 
Manager bijkomende gegevens en bewijzen verzamelen om te bepalen of de 
beschuldigingen gegrond kunnen zijn of niet. De Case Manager kan gesprekken voeren 
met de betrokken personen en externe ondersteuning vragen. Voor zover er niet meer 
tijd nodig is voor het onderzoek bestaat het doel van de Case Manager erin een geval 
binnen 60 dagen af te sluiten. 
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4.5 Indien er sprake is van een belangenconflict moet de Chief Compliance Officer en/of 
de Case Manager zich terugtrekken uit de zaak. Dergelijke gevallen worden vervolgens 
verwerkt door een plaatsvervanger. 

 
4.6 Burckhardt Compression verwacht van de managers op alle niveaus dat ze de 

aangelegenheden met betrekking tot een mogelijk wangedrag ernstig, vertrouwelijk en 
tijdig behandelen. Managers zijn verplicht om op alle vlakken samen te werken met de 
Case Managers en hen te ondersteunen. 

5 SLUITING VAN EEN GEVAL 
5.1 De Chief Compliance Officer en de Case Manager hebben het recht om een geval te 

sluiten. Dit is mogelijk in de volgende (niet-limitatieve) omstandigheden: 
(1) Het geval werd onderzocht en opgelost. Er werden maatregelen (indien voorhanden) 

vastgelegd. 
(2) Er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar voor een gepast onderzoek en er 
bestaat geen mogelijkheid om meer informatie te krijgen. 
(3) Het geval werd door de klokkenluider/klager ingetrokken. 

 
6 RAPPORTERING 
6.1 De Case Manager stelt een maandelijks rapport met alle openstaande en afgesloten 

gevallen ter beschikking van de Chief Compliance Officer. Dit rapport bevat ook 
informatie over gevallen waarvoor geen onderzoek nodig is of die tijdens de afgelopen 
maand werden afgesloten. De Chief Compliance Officer brengt halfjaarlijks verslag uit 
van de gevallen aan het bedrijfsmanagement en jaarlijks aan de Raad van Bestuur van 
de Burckhardt Compression Holding. 

 
7 BESCHERMING EN RECHTEN VAN DE 

KLOKKENLUIDER/KLAGER 
7.1 De identiteit van alle klokkenluiders/klagers wordt beschermd. Burckhardt Compression 

volgt een strikt beleid van niet-vergelding ten opzichte van klokkenluiders/klagers. De 
derde, die het Speak Up-kanaal uitbaat, mag nooit spraakbestanden, IP-adressen of 
telefoonnummers doorgeven, tenzij in de hierna beschreven uitzonderlijke gevallen. 

 
7.2 Het recht van niet-vergelding wordt gewaarborgd door de gedragscode en een schending 

van dit recht wordt niet getolereerd. Klokkenluider/klager worden leidt echter niet 
automatisch tot strafvrijheid in geval van wangedrag. 

 
7.3 Deze bescherming geldt voor alle klokkenluiders/klagers, die deze richtlijnen volgen. 

 
7.4 Zelfs als de procedure correct is nageleefd, zijn er uitzonderingen waarbij de 

bescherming van een klokkenluider/klager niet gewaarborgd kan worden. Bij dergelijke 
gevallen kunnen autoriteiten betrokken zijn. Spraakbestanden, IP-adressen of 
telefoonnummers kunnen wel doorgegeven worden aan autoriteiten: 
(1) In gevallen waarbij wordt vastgesteld dat een melding met kwaad opzet is gebeurd. 
(2) Als de melding zelf een strafbaar feit vormt (bijv. een ernstige bedreiging). 

 
7.5 Indien de klokkenluiders/klagers niet tevreden zijn of zich niet beschermd voelen met 

de opvolging en/of het resultaat van de melding, kunnen ze bij de Chief Compliance 
Officer of via het Speak Up-kanaal een klacht indienen over de procedure. In dergelijke 
gevallen moet de Chief Compliance Officer de klokkenluider/klager binnen 30 dagen een 
antwoord geven. 
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8 BESCHERMING EN RECHTEN VAN DE BESCHULDIGDEN 
8.1 Wanneer er een officieel onderzoek loopt tegen een persoon, moet hij/zij hiervan op de 

hoogte gebracht worden. Burckhardt Compression stelt de persoon naar wie een 
onderzoek wordt ingesteld tijdig in kennis en houdt daarbij rekening met de aanzienlijke 
risico’s van vernietiging van bewijsmateriaal en/of belemmering van een onderzoek. Om 
een eerlijk proces te garanderen krijgt de persoon tegen wie het onderzoek loopt het 
recht om het geval vanuit zijn of haar eigen perspectief voor te stellen. 

9 GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY 
9.1 Burckhardt Compression en de aangewezen Case Manager zullen alle ontvangen 

gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. De privacy van zowel de klokkenluiders als 
de in de rapporten genoemde personen wordt beschermd. Gegevens worden enkel 
doorgegeven op basis van strikte noodzaak voor de verwerking van een geval. Bij 
gebruik van het Speak Up-kanaal worden de gegevens ook ingezien door de werknemers 
van de uitbatingsfirma en/of door vertalers - tevens op basis van strikte noodzaak voor 
de verwerking van de gevallen. 

 
9.2 Burckhardt Compression volgt de geldende regels en wetten inzake gegevensbescherming. 

 
10 CONTACTGEGEVENS EN INTERNETADRES 
10.1 Contactgegevens 

 
Chief Compliance Officer: Remigius Fent, Burckhardt Compression AG, Franz-Burckhardt-
Strasse 5, P.O. Box 3352, CH-8404 Winterthur, Zwitserland, Tel. +41 52 262 54 18, GSM 
+41 75 434 03 58 remigius.fent@burckhardtcompression.com 

 
Deputy Chief Compliance Officer: Aron Polgar, Burckhardt Compression AG, Franz-
Burckhardt- Strasse 5, P.O. Box 3352, CH-8404Winterthur, Zwitserland,Tel. +41 52 262 
58 57, GSM +41 79 555 72 27 aron.polgar@burckhardtcompression.com 

 
10.2 Links naar het Speak Up-meldingskanaal: 

Om een melding door te geven gebruikt u de volgende links op intranet of internet: 

Intranet: https://speakup.burckhardtcompression.com/internal 

Internet: https://speakup.burckhardtcompression.com/external 

mailto:remigius.fent@burckhardtcompression.com
mailto:aron.polgar@burckhardtcompression.com


De Speak Up Policy van Burckhardt Compression | VBCA400042 REV. 0 | REMIGIUS FENT | 1. JULI 
 

7/
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burckhardt Compression Holding 
AG CH-8404 Winterthur, 
Zwitserland 
Tel. +41 52 262 55 00 
Fax +41 52 262 00 51 
info@burckhardtcompression.com 
www.burckhardtcompression.com 
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