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1.  Inleiding 
 
Ahold Delhaize en haar merken willen op een ethisch verantwoorde manier, gebaseerd 
op integriteit, zaken doen en alle toepasselijke wet en regelgeving naleven. Ter 
ondersteuning van dit beleid beschikt Ahold Delhaize over middelen, inclusief de 
signaallijn, die kunnen worden gebruikt om bezorgdheden of mogelijke misstanden 
en/of onregelmatigheden te rapporteren. Deze middelen zijn beschikbaar voor alle 
Ahold Delhaize medewerkers en andere partijen die met Ahold Delhaize in aanraking 
zijn gekomen. 
 
De Ahold Delhaize Ethische code ondersteunt onze inzet door onze vier Ethische 
principes uiteen te zetten die ons begeleiden in ons dagelijks werk:  
 

• We respecteren elkaar 
• We houden ons aan de wet 
• We gedragen ons ethisch in al onze relaties   
• We durven onregelmatigheden te melden 

 
Onze gedeelde inzet voor Integrity en Courage vereist dat we ons uitspreken over 
mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden. Indien je bewust ben van een situatie 
die een overtreding van de Ahold Delhaize Ethische code, wet of regelgeving of andere 
richtlijn is, of als je door het management of je leidinggevende gevraagd wordt iets te 
doen dat in strijd is met de wet, regelgeving, interne richtlijnen of de Ethische code is, 
moedigen we je aan deze mogelijke overtreding te melden. 
 

2.  Doel van deze regeling 
 
De klokkenluidersregeling van Ahold Delhaize beschrijft hoe je mogelijke misstanden en 
of onregelmatigheden of overtredingen van externe wet- en regelgeving of intern 
beleid moet melden. Deze policy is niet bedoeld te conflicteren met enige lokale of 
Europese juridische of regelgevende mandaten of richtlijnen. In het geval dat een 
conflict zich voordoet zullen lokale of Europese vereisten prevaleren.  
 

3.  Wie kan een melding maken? 
 
De Klokkenluidersregeling geldt voor iedereen die wereldwijd voor of in naam van 
Ahold Delhaize of een van de merken werkt of heeft gewerkt. Deze regeling is ook 
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beschikbaar voor externen die een mogelijke misstand en/ of onregelmatigheid binnen 
Ahold Delhaize willen melden.  
 

4.  Mogelijke misstanden en/ of 
onregelmatigheden vallen die onder deze 
regeling vallen 
 
Via de klokkenluidersregeling kun je elke overtreding van de Ahold Delhaize Ethische 
code, van intern beleid of externe regelgeving melden. Voorbeelden1 van overtredingen 
die je kunt melden:  
 

• Fraude  
• Overtredingen van wet- en regelgeving  
• Overtredingen van de mededingingswetgeving  
• Belangenverstrengeling  
• Corruptie en omkoperij  
• Onjuiste of foutieve financiële rapportering of boekhouding  
• Zaken met betrekking tot milieu, gezondheid, productintegriteit en veiligheid  
• Handelen met voorkennis 
• Openbaren van vertrouwelijke information en overtredingen van onze privacy 

richtlijnen 
 

Er mag geen melding gedaan worden indien de melding één van onderstaande 
eigenschappen heeft:  

• Melding met kwade bedoelingen (dit kan leiden tot disciplinaire 
maatregelen tegen de klager); 

• Ontevredenheid met betrekking tot HR-zaken (zoals je 
arbeidsvoorwaarden of dingen die verband houden met prestaties)2; 

• Oplossen van persoonlijke geschillen; 
• Beschuldigingen te uiten waarvan je weet dat ze niet waar zijn of niet 

onderbouwd kunnen worden. 
 
5.  Wanneer te melden? 

                                                           
1 In aanvulling op bovenstaande, bestaat er in Nederland regelgeving met betrekking tot het melden van mogelijke 
onregelmatigheden, de zogenaamde Wet “Huis voor Klokkenluiders”.  De voorschriften staan vermeld in Annex 2 bij 
deze regeling. 
2 Voor HR-zaken is je directe manager en/of HR-contactpersoon het eerste aanspreekpunt. 
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Soms is het noodzakelijk om een mogelijke misstand en/ of onregelmatigheid te 
melden waarbij het mogelijk gaat om een schending van onze Ethische principes, 
hoewel je er zelf niet rechtstreeks bij betrokken bent. Wanneer je een misstand en/of 
onregelmatigheid waarneemt of op de hoogte bent van een situatie waarbij sprake is 
van een overtreding op de Ahold Delhaize Ethische code, intern beleid of externe 
wetten en regelgeving, is het jouw verantwoordelijkheid om de mogelijke misstand en/ 
of onrechtmatigheid te rapporteren. Medewerkers worden aangemoedigd om dergelijke 
zaken zo snel mogelijk te melden, zodat de misstand en/ of onregelmatigheid kan 
worden aangepakt voordat grotere problemen ontstaan.  
 
6.  Hoe te melden? 
 
Onze klokkenluidersregeling biedt je de mogelijkheid om je zorgen over misstanden en/ 
of onregelmatigheden op verschillende manieren kenbaar te maken of om begeleiding 
te vragen. Wanneer je op de hoogte bent van een mogelijke of daadwerkelijke misstand 
en/ of onregelmatigheid moedigen we je aan dit melden via de volgende kanalen:  
 

• Jouw manager 
• Jouw HR-contact persoon  
• Jouw lokale Compliance & Ethics contactpersoon 
• De Signaallijn.3 

 
In de meeste gevallen, de eerste persoon die je in overweging dient te nemen om een 
bezorgdheid of mogelijke misstand en/of onregelmatigheid te melden is je directe 
manager. Wanneer dit niet mogelijk is of wanneer je dit liever niet doet, kun je je 
bezorgdheid, mogelijke misstand en/of onregelmatigheid eveneens melden aan je 
lokale HR-contact persoon (zeker voor HR gerelateerde meldingen), aan je lokale 
Compliance & Ethics contactpersoon of via één van de hieronder genoemde kanalen. 
 
Signaallijn  
Wanneer je de mogelijke misstand en/of onregelmatigheid liever niet wil bespreken met 
je manager, HR-contactpersoon of Compliance & Ethics contactpersoon, kun je de 
Signaallijn gebruiken. Deze hulplijn bied je de mogelijkheid om een mogelijke misstand 
en/of onregelmatigheid vertrouwelijk te melden. Indien gewenst, kun je dit anoniem 
doen.   
 

                                                           
3De Signaallijn in Albert (Tsjechië) heet de Fair Play Line en in de overige merken The Speak Up Line.  
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De Signaallijn wordt beheerd door Navex Global en is 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar bereikbaar. De signaallijn is te contacteren in alle talen van onze medewerkers van 
Ahold Delhaize en haar merken wereldwijd. 
 
De Signaallijn biedt twee mogelijkheden om een mogelijke misstand en/of 
onregelmatigheid te melden: 
 

Online:  Je kunt een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid online melden 
via de website Signaallijn. Volg de instructies op de webpagina. Voor URL’s zie 
bijlage 1 van deze regeling.  
 
Telefonisch: Je kunt een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid telefonisch 
melden door de Signaallijn van je land te bellen (gratis nummer). De medewerker 
van de Signaallijn begeleidt je bij het melden van de mogelijke misstand en/of 
onregelmatigheid.  
 

Voor telefoonnummers zie bijlage 1 van deze richtlijn.  
 
Nadat je een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid (online of telefonisch) hebt 
gemeld, ontvang je een uniek dossiernummer. Met dit nummer kun je terugbellen of de 
voortgang van je melding op de website volgen. Je kunt zien of de persoon die je 
melding behandelt feedback of aanvullende vragen heeft. Het is ook mogelijk 
aanvullende informatie geven. Het dossiernummer is vooral belangrijk wanneer je 
ervoor kiest om anoniem te blijven, want in dat geval is de enige manier waarop we 
contact met je op kunnen nemen via de website van de klokkenluidersregeling met 
behulp van je dossiernummer.  
 
Wanneer je een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid meldt (hetzij persoonlijk, 
schriftelijk, online of telefonisch) verzoeken we je om zoveel mogelijk informatie te 
geven, zodat de Onderneming de melding zo goed als mogelijk kan onderzoeken:  
 

- De achtergrond,  geschiedenis en de reden van misstand en/of onregelmatigheid  
- Namen, data en andere relevante informatie  
- Documenten die je melding ondersteunen  

 
Hoewel het mogelijk is om een zaak anoniem te melden, moedigen we je aan om ons je 
naam te bezorgen, zodat we contact met je kunnen opnemen indien we meer informatie 
nodig hebben. Een gerapporteerde misstand en/of onregelmatigheid kunnen we alleen 
onderzoeken wanneer we over voldoende informatie beschikken en wanneer we een 
redelijke mogelijkheid hebben om meer informatie te krijgen indien nodig. 
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In Nederland bestaat daarnaast de mogelijkheid om het vermoeden van een misstand 
en/of onregelmatigheid te melden via de procedure die in deze klokkenluidersregeling 
wordt beschreven. De specifieke regels die van toepassing zijn op het melden van 
dergelijke vermoedens van misstanden en/of onregelmatigheden worden beschreven in 
Bijlage 2.  
 
Wat gebeurt er nadat je een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid hebt gemeld?  
Ahold Delhaize en haar merken nemen elke melding van een mogelijke misstand en/of 
onregelmatigheid serieus. Nadat je een melding hebt ingediend, volgt er een eerste 
beoordeling door het Compliance & Ethics team of de lokale contactpersoon. Als verder 
onderzoek nodig is zal dit worden toegewezen aan een onderzoeker en wordt de zaak 
onderzocht. Gemiddeld kunnen dossiers binnen 30 werkdagen worden afgesloten.  
 
Het onderzoek zal zich richten op een objectieve, feitelijke analyse van de zaak. 
Afhankelijk van de aard, de urgentie en de impact van de melding, zal de melding 
behandeld worden. Het onderzoek van de misstand en/of onregelmatigheid zal worden 
uitgevoerd op een eerlijke en onpartijdige manier en in overeenstemming met de 
relevante wetten en Ahold Delhaize richtlijnen.  
 
Details van de melding, jouw identiteit, en de identiteit van betrokkenen worden zowel 
tijdens als na het onderzoek vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld op een need to 
know-basis.   
  
Wat als ik denk dat mijn melding niet op de juiste wijze wordt behandeld? 
Als je van mening bent dat jouw melding niet in overeenstemming is behandeld met de 
klokkenluidersregeling, dien je dit onmiddellijk aan de Ahold Delhaize VP of Global 
Compliance & Ethics. 
 
Vertrouwelijkheid en Privacy 
Alle gemelde mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden (inclusief de verdenking 
van handelingen genoemd in Bijlage 2 die in Nederland worden gemeld) en meldingen 
met betrekking tot Compliance & Ethics worden vertrouwelijk behandeld.  
 
Onze organisatie beschermt de privacy van alle betrokken personen. We beschermen 
persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang en verwerking. Alle persoonlijke 
gegevens die wij in het kader van deze klokkenluidersregeling ontvangen, worden 
uitsluitend gebruikt voor het doel dat in dit beleid wordt beschreven en ter naleving van 
de wet of een zwaarwegend maatschappelijk belang. Voor meer informatie over 
bescherming van je persoonlijke gegevens kun je contact opnemen met de lokale 
Compliance & Ethics contactpersoon. 
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Geen vergelding 
Iedereen die een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid te goeder trouw meldt 
bieden wij bescherming tegen elke vorm van vergelding als gevolg van de melding. Elke 
vorm van vergelding is een serieuze overtreding van de Ahold Delhaize Ethische code en 
kan leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs tot het beëindigen van het dienstverband. 
Bij vergelding kan het gaan om bijvoorbeeld, pesterij, ontslag of andere vormen van 
discriminatie, inclusief maar niet beperkt tot veranderingen in de beloning of de 
arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd kan ook tegen een medewerker die willens en wetens 
roekeloze meldingen of beschuldigingen maakt die niet te goeder trouw zijn, disciplinaire 
maatregelen genomen worden. 
Tegen alle personen die betrokken zijn bij enige vorm van directe of indirecte vergelding 
of die anderen hiertoe aanzetten, kunnen maatregelen worden genomen in 
overeenstemming met de wet, het beleid en de procedures van de Onderneming.   
 

7.  Aanvullende informatie  
 
Voor meer informatie over deze richtlijn, de signaallijn of de Ahold Delhaize Ethische 
code, neem contact op met het Global Compliance & Ethics team via 
ethics@aholddelhaize.com. 
  

mailto:ethics@aholddelhaize.com
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Bijlage I:  Speak Up Line Contact 
Information  
 

Ahold Delhaize GSO 
0800-020-1006 
aholddelhaize.ethicspoint.com 
 

bol.com 
0800-020-1006 
bol.ethicspoint.com 
 

Ahold Delhaize Switzerland 
0800-561-163 
aholddelhaize.ethicspoint.com 
 

Delhaize Belgium 
0800-81432 
delhaizebelgium.ethicspoint.com 
 

Albert Czech Republic 
800-142-643 
albert.ethicspoint.com 

Delhaize Luxembourg 
800-85215 
delhaizeluxembourg.ethicspoint.com 
 

Albert Heijn 
0800-020-1006 
albertheijn.ethicspoint.com 
 

Delhaize Serbia 
0800-191-076 
delhaizeserbia.ethicspoint.com 
 

Albert Heijn Belgium 
0800-81432 
albertheijn.ethicspoint.com 
 

Mega Image 
0800-40-0942 
megaimage.ethicspoint.com 
 

Alfa Beta 
00-800-11-003-6689 
alfabeta.ethicspoint.com 
 

Super Indo 
Dial: 001-801-10 
Then when prompted, dial: 888-866-9203 
superindo.ethicspoint.com 
 

 
 

AD USA Distribution 
888-866-9203 
adusadist.ethicspoint.com 
 

Giant / Martin’s  
888-866-9203 
giantmartins.ethicspoint.com 
 

AD USA Transportation 
888-866-9203 
adusatrans.ethicspoint.com 
 

Hannaford  
888-866-9203 
hannaford.ethicspoint.com 
 

Ahold Delhaize USA  
888-866-9203 
adusa.ethicspoint.com 
 

Peapod  
888-866-9203 
peapod.ethicspoint.com 
 

Ahold Delhaize USA Corporate Support 
888-866-9203 
aholddelhaizeusa.ethicspoint.com 
 

Peapod Digital Labs (PDL) 
888-866-9203 
pdl.ethicspoint.com 
 

Food Lion  
888-866-9203 
foodlion.ethicspoint.com 
 

Retail Business Services  
888-866-9203 
retailbusinessservices.ethicspoint.com 
 

Giant Food   
888-866-9203 
giantfood.ethicspoint.com 
 

Stop & Shop  
888-866-9203 
stopandshop.ethicspoint.com 
 

 

http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizeserbia.ethicspoint.com/
http://www.megaimage.ethicspoint.com/
http://www.alfabeta.ethicspoint.com/
http://www.superindo.ethicspoint.com/
http://www.delhaizeamerica.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.delhaizeamerica.ethicspoint.com/
http://www.hannaford.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://aholddelhaizeusa.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.foodlion.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.stopandshop.ethicspoint.com/
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Bijlage II – Aanvullende regels voor 
Nederland 
 
In Nederland is de hier beschreven procedure van toepassing op het melden van een 
vermoeden van een misstand en/of onregelmatigheid  voor zover (1) het vermoeden 
gebaseerd is op redelijke gronden, en (2) het maatschappelijk belang in het geding is bij 
(i) de schending van een wettelijk voorschrift, (ii) een gevaar voor de volksgezondheid, 
(iii) een gevaar voor de veiligheid van personen, (iii) een gevaar voor de aantasting van 
het milieu, (iv) een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of (v) een 
onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.  
 
Specifieke regels voor het doen van een externe melding van  een vermoeden van een  
misstand en/of onregelmatigheid 
Na het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en/of 
onregelmatigheid, kan de melder een externe melding doen. Het doen van een externe 
melding is in principe pas toegestaan nadat de melding in  overeenstemming met de 
interne procedures voor het melden van een misstand en/of onregelmatigheid volgens 
deze klokkenluidersregeling, is afgehandeld en:  
 

a. jij het niet eens bent met het standpunt van Ahold Delhaize en jij van oordeel 
bent dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd, of   

b. jij geen standpunt hebt ontvangen binnen de termijn als bedoeld in deze richtlijn. 
 
Tenzij niet in redelijkheid kan worden verwacht dat eerst intern melding wordt gedaan 
of tenzij een interne melding door Ahold Delhaize niet adequaat is behandeld. Meer 
informatie over externe melding is beschikbaar via onze Compliance & Ethics-
medewerkers, via de website Compliance & Ethics op het intranet en via 
https://www.adviespuntklokkenluiders.nl. 
 
De externe melding kan worden gedaan bij een externe instantie die daarvoor naar jouw 
redelijk oordeel  het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder 
geval verstaan:  

a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;  
b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde 

bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;  
c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een 

misstand en/of onregelmatigheid kan worden gemeld, waaronder de afdeling 
onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.  
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Vertrouwenspersonen  
Medewerkers die een vermoeden hebben van misstand en/of onregelmatigheid binnen 
de onderneming dit melden aan elke leidinggevende binnen de organisatie die een 
hiërarchisch hogere functie heeft dan de rapporterende persoon. Indien de 
leidinggevende bij de misstand en/of onregelmatigheid betrokken is, kan de 
medewerker de misstand en/of onregelmatigheid melden aan het hoogste niveau 
binnen de onderneming of aan de Compliance & Ethics contactpersoon.  
 
Je kan ook een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een 
misstand en/of onregelmatigheid. De adviseur moet een persoon zijn die een 
geheimhoudingsplicht heeft, waaronder bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of, een 
advocaat, dan wel een adviseur van het Huis van Klokkenluiders. 
 
Vertrouwelijk en anoniem melden   
Jouw informatie wordt uitsluitend met jouw toestemming gedeeld en alleen met 
personen die betrokken zijn bij de behandeling van je melding wanneer dit strikt 
noodzakelijk is, onder volledige vertrouwelijkheid. Wij zullen er voor zorgen dat  de 
informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen 
toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.  
 
Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken jouw  
identiteit niet bekend zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke instemming en gaan met 
de informatie over de melding vertrouwelijk om.  
 
Indien het vermoeden van een misstand en/of onregelmatigheid is gemeld via de 
vertrouwenspersoon en jij  geen toestemming hebt gegeven jouw identiteit bekend te 
maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de 
vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit aan jou door.  
 
Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit 
van een eventueel door jou ingeschakelde adviseur niet bekend zonder jouw 
uitdrukkelijke instemming  
 
In principe zijn wij verplicht om de persoon of personen om wie het gaat ervan op de 
hoogte stellen dat een Compliance & Ethics-melding tegen hen is ingediend, maar jouw 
identiteit wordt niet bekendgemaakt. 
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Besluitvorming 
Binnen 30 dagen na de melding informeert Ahold Delhaize  jou schriftelijk over het 
inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een missstand of 
onregelmatigheid.  
Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden 
gegeven, word jij hierover geïnformeerd. Daarbij wordt aangegeven binnen welke 
verwachtte termijn jij het standpunt mag verwachten. Indien de totale termijn daardoor 
meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere 
termijn noodzakelijk is.  
 
Geen vergelding 
In overeenstemming met artikel 7:658C BW zullen wij jou tijdens en na de behandeling 
van de melding (door Ahold Delhaize of de daartoe bevoegde instantie) niet benadelen 
en geen enkele vorm van represaille tegen jou toestaan wanneer je een vermoeden van 
een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid naar behoren en te goeder trouw hebt 
gemeld. 
 
 


