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Betreffende het Daiichi Sankyo Integrity Alert systeem 

 

Wat is het Integrity Alert systeem?  

Het Integrity Alert systeem is een uitgebreid en confidentieel hulpmiddel voor 
rapportering waardoor het management en de werknemers kunnen samenwerken om 
bedrog, misbruiken en ander wangedrag op het werk aan te pakken en tegelijk een 
positief werkklimaat te creëren. 

 

Waarom hebben we een systeem zoals Integrity Alert nodig?  

 We zijn ervan overtuigd dat onze werknemers ons grootste kapitaal zijn. Door open 
communicatiekanalen te creëren, kunnen we een positief werkklimaat bevorderen en 
de productiviteit optimaliseren.  

 Beursgenoteerde ondernemingen worden wettelijk verplicht over een anoniem 
rapporteringssysteem te beschikken, teneinde boekhoudkundige fraude en bedrog 
bij de audit rechtstreeks bij het auditcomité aan te kaarten. 

 Een doeltreffend rapporteringssysteem zal ons ertoe aanzetten ook meer 
inspanningen te leveren voor het verbeteren van onze bedrijfscultuur inzake 
integriteit en ethische besluitvorming.  



Rapportering – Algemeen 

Kan ik zowel via het internet als telefonisch rapporteren? 

Ja. Met het Integrity Alert systeem kunt u een confidentieel en anoniem verslag 
doorsturen. Dit kan zowel telefonisch als via het internet. 

 

Wat voor situaties kan ik rapporteren? 

Het Integrity Alert systeem is ontworpen opdat werknemers gelijk welke overtreding van 
onze gedragscode of onze individuele gedragsregels, alsook gelijk welke andere 
bekommernissen zouden kunnen rapporteren. 

 

Kan ik een vastgestelde overtreding niet gewoon rapporteren aan mijn manager, de dienst 
veiligheid of de afdeling human resources, zodat zij het nodige kunnen ondernemen? 

Wanneer u een gedrag vaststelt waarvan u denkt dat het strijdig is met onze 
gedragscode of onze individuele gedragsregels, verwachten we dat u dat meldt. Alle 
dergelijke aangelegenheden kunnen best meegedeeld worden aan uw directe chef, HR 
of het European Compliance Committee. We moeten evenwel toegeven dat het in 
sommige situaties niet gemakkelijk is om een kwestie op die wijze te rapporteren. Net 
voor die situaties beschikken we over het Integrity Alert systeem. Voor zover dit wettelijk 
toegelaten is, hebben we liever dat u anoniem rapporteert dan dat u de informatie voor 
uzelf houdt.  

 

Waarom zou ik meedelen wat ik weet? Wat maakt d at voor mij uit? 

Eenieder van ons heeft recht op werken in een positief werkklimaat. Daardoor voelen we 
ons mee verantwoordelijk voor een ethische aanpak en dienen we de juiste personen op 
de hoogte te brengen als iemand op andere wijze handelt. Door samenwerking kunnen 
we een gezond en vruchtbaar klimaat in stand houden. Een collectief wangedrag kan de 
leefbaarheid van de hele onderneming in gevaar brengen. 

 

Verwacht het management echt dat ik rapporteer? 

Dat verwachten we zeker. In feite is uw medewerking noodzakelijk. U weet wat er zich in 
onze onderneming afspeelt, zowel het goede als het slechte. Misschien hebt u van bij 
het begin kennis van een activiteit die ons zorgen kan baren. Door daarover verslag uit 
te brengen kunt u de mogelijke negatieve gevolgen voor de onderneming en onze 
medewerkers tot een minimum beperken. Een positieve input kan ook nuttig zijn om 
punten die onze bedrijfscultuur en onze performance kunnen verbeteren onder de 
aandacht te brengen. 

 

In hoeverre word ik als rapporterende persoon beschermd? 

Voor zover u uw bekommernis te goeder trouw uit, zult u niet het voorwerp uitmaken van 
tuchtmaatregelen, straffen of represailles, noch anderszins benadeeld worden wegens 



uw rapportering, zelfs niet als het onderzoek aantoont dat uw beweringen niet bewezen 
zijn. 

 

Wat gebeurt er met dergelijke verslagen? Wie kan er kennis van nemen? 

De verslagen worden rechtstreeks ingevoerd op de beveiligde EthicsPoint server (van 
een externe dienstverlener), teneinde de geheimhouding te garanderen. EthicsPoint stelt 
een dergelijk verslag uitsluitend ter beschikking van specifieke personen in de 
onderneming, belast met het evalueren van het verslag. Dit gebeurt op basis van het 
type van de overtreding en de plaats van het incident. Iedereen die een dergelijk verslag 
in handen krijgt, heeft een training gekregen om die verslagen strikt confidentieel te 
behandelen. 

 

Toont dit systeem niet gewoon aan dat ik nauwlettend in de gaten gehouden word? 

Het Integrity Alert systeem is vooral gericht op de positieve aspecten van de globale 
filosofie die we erop na houden en biedt ons de mogelijkheid een veilige, gezonde en 
ethisch hoogstaande werkplek te garanderen. U wordt aangemoedigd mee te delen wat 
u bezighoudt. Een doeltreffende communicatie op het werk is vandaag van cruciaal 
belang. En dit is een uitstekend hulpmiddel om die communicatie nog te verbeteren. 

We hebben met veel zorg gezocht naar het meest geschikte hulpmiddel om aan onze 
complianceverplichtingen te voldoen, zonder afbreuk te doen aan de positieve 
rapporteringsomgeving.  



Rapportering: veiligheid en geheimhouding 

 

Naar mijn gevoelen wordt bij het doorsturen van een verslag op een computer van de 
onderneming steeds een server log gecreëerd, waarin bijgehouden wordt met welke websites 
mijn pc in verbinding heeft gestaan. Zal die log mij niet identificeren als diegene die het verslag 
heeft doorgestuurd? 

Bij het gebruik van het Integrity Alert systeem worden geen interne connection log met 
IP-adressen aangemaakt of bijgehouden. Er is dus geen informatie beschikbaar die het 
mogelijk maakt een link te leggen tussen uw pc en het Integrity Alert systeem. 
Bovendien is het EthicsPoint contractueel verboden de identiteit van diegene die het 
verslag heeft doorgestuurd te achterhalen. 

Als u het vervelend vindt een verslag op uw pc van het werk op te maken, kunt u gebruik 
maken van een pc van buiten de onderneming (zoals een pc in een internetcafé, bij een 
vriend, enz.) om naar de beveiligde Integrity Alert website te surfen. 

 

Kan ik van bij mij thuis een verslag doorzenden en toch anoniem blijven?  

Een verslag dat doorgestuurd wordt bij u thuis, bij een buur of via gelijk welk 
internetportaal verzonden wordt, blijft geheim en anoniem. Een internetportaal 
identificeert nooit een bezoeker met screen name en het Integrity Alert systeem 
verwijdert altijd de internetadressen, zodat u volledig anoniem blijft. Bovendien is het 
EthicsPoint contractueel verboden de identiteit van diegene die het verslag heeft 
doorgestuurd te achterhalen. 

 

Ik vrees dat de informatie die ik via het Integrity Alert systeem doorstuur het mogelijk zal 
maken uiteindelijk mijn identiteit te onthullen. Hoe kunt u mij garanderen dat dit niet zal 
gebeuren? 

Het Integrity Alert systeem is ontworpen om u anoniem te houden (voor zover de wet dit 
toelaat, zal u die optie geboden worden). Indien u echter anoniem wenst te blijven, dient 
u, als diegene die rapporteert, ervoor te zorgen dat de kern van het verslag uw identiteit 
niet per vergissing onthult. Bij voorbeeld: "Vanuit mijn bureau, naast dat van Jan Smith 
..." of "Als 33-jarige, ben ik ...". 

 

Is de kosteloze communicatie via de hotline ook confidentieel en anoniem? 

Ja. Er zal u gevraagd worden dezelfde informatie te verstrekken als in een via internet 
verzonden verslag en de vragensteller zal uw antwoorden in de Integrity Alert website 
intikken. Bij het verstrekken van dergelijke informatie worden dezelfde maatregelen op 
het vlak van veiligheid en geheimhouding getroffen. 

 

En wat als ik als maker van het verslag wens geïdentificeerd te worden? 



In het verslag is een plaats voorzien om uzelf te identificeren, indien u dat wenst (dit 
wordt aanbevolen om het evalueren en de behandeling van het verslag te 
vergemakkelijken). 



Tips en beste praktijken 

 

Ik weet dat sommige personen onethisch handelen, maar dat deert me niet. Waarom zou ik de 
moeite nemen om dat te rapporteren? 

Onze onderneming streeft ernaar ethisch gedrag te stimuleren. Alle onethische 
handelingen, op welk niveau ook, schaden uiteindelijk de onderneming en alle 
werknemers, ook u. Denkt u maar even aan recente schandalen in ondernemingen, dan 
ziet u de rampzalige gevolgen die voor een overigens gezonde onderneming kunnen 
voortvloeien uit een schijnbaar onschuldig ethisch verval. Indien u op de hoogte bent 
van incidenten, wangedrag of overtredingen van de bedrijfspolitiek of de wet, beschouw 
het dan als een verplichting, tegenover uzelf en uw collega's, om daarover te 
rapporteren. 

 

Ik ben er niet zeker van of de feiten die ik gezien heb of waarover ik heb horen spreken wel 
onethisch zijn, maar ze lijken me niet correct. Wat moet ik doen? 

Dien een verslag in. Het Integrity Alert systeem helpt u bij het opstellen en indienen van 
uw verslag, zodat het duidelijk wordt. We hebben liever dat u een situatie meldt die 
uiteindelijk onschuldig blijkt te zijn, dan dat een mogelijk onethisch gedrag ongemoeid 
gelaten wordt omdat u twijfels hebt. 

 

Wat als mijn chef of andere managers bij een overtreding betrokken zijn? Zullen zij het verslag 
krijgen en zullen zij trachten alles geheim te houden? 

Het Integrity Alert systeem en de wijze waarop de verslagen verspreid worden, zijn zo 
bedacht dat de bij de overtreding betrokken personen niet geïnformeerd worden en geen 
inzage krijgen in verslagen waarin zij vermeld worden. 

 

Wat indien ik me na het indienen van een verslag nog een belangrijk element in verband met het 
incident herinner? Of wat indien de onderneming nog vragen heeft betreffende mijn verslag?  

Wanneer u een verslag indient via de Integrity Alert website of het Integrity Alert Call 
Center, krijgt u een unieke gebruikersnaam en wordt u verzocht een wachtwoord te 
kiezen. U kunt via het internet of telefonisch terug in contact treden met het Integrity 
Alert systeem en toegang tot het oorspronkelijke verslag krijgen. U kunt aldus meer 
details geven, vragen beantwoorden die door een vertegenwoordiger van de 
onderneming gesteld worden of bijkomende informatie verstrekken om de lopende 
kwesties te verduidelijken. We raden u ten zeerste aan om binnen de gevraagde termijn 
terug naar de website te surfen om de vragen van de onderneming te beantwoorden. U 
gaat dan met de onderneming een "anonieme dialoog" aan, waardoor bepaalde situaties 
niet enkel aangewezen worden, maar ook kunnen opgelost worden, ongeacht de 
complexiteit ervan. 

 

 Zijn deze follow-ups even beveiligd als de oorspronkelijke verslagen? 



Voor elke communicatie via het Integrity Alert systeem geldt dezelfde strikte 
geheimhouding als voor het oorspronkelijke verslag. De anonimiteit blijft bewaard. 

 

Kan ik ook rapporteren indien ik geen toegang tot het internet heb?  

U kunt rapporteren via gelijk welke computer met internetaansluiting. U kunt van bij u 
thuis rapporteren. Op vele openbare plaatsen, zoals openbare bibliotheken, staan 
computers met internetaansluiting ter beschikking. Indien u geen computer hebt of niet 
met de computer vertrouwd bent, kunt u de Integrity Alert gratis hotline bellen, die 
vierentwintig uur per dag, 365 dagen per jaar, bereikbaar is. 

 

 


