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Naleving van wetten en interne regels is zeer belangrijk 
voor de Werhahn Groep. Wilh. Werhahn KG heeft een 
Helpline opgezet voor alle bedrijven van de Werhahn 
Groep waartoe u zich kunt wenden als u informatie of 
vermoedens hebt over een overtreding. Dit geldt met 
name voor gevallen die een strafrechtelijke of wettelijke 
overtreding kunnen vormen. 

De Helpline is echter geen algemene klachtenlijn of een 
nooddienst. Neem bij dreigend gevaar contact op met de 
bevoegde autoriteiten.

U hebt de volgende contactmogelijkheden om een mel-
ding te doen (in de taal van uw keuze):

  via het beveiligde en gecodeerde Helplineportal 
 https://helpline-werhahn.de. Hier vindt u een gede-
tailleerde uitleg over het gebruik van het portaal.

  telefonisch via +800 17 17 17 17 (gratis). 
Laat een boodschap achter.

  per e-mail rechtstreeks aan de externe ombudsvrouw: 
kohler@schlueter-graf.de

Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid 
om contact op te nemen met een ande-
re vertrouwenspersoon in het bedrijf, 
b.v. de compliance officer.

Dirk Janssens  
Compliance officer van de Belgische en 
Nederlandse vennootschappen 
Tel: +32 14 285215

De Helpline bestaat uit prof. dr. Eva Koh-
ler als externe lid, Lisa Angelika Ulrich 
(compliance officer van Wilh. Werhahn 
KG) en Christian Roegels (hoofd revision 
Wilh. Werhahn KG). De meldingen wor-
den in eerste instantie alleen door mevr. 
Kohler ontvangen. Pas na een vooraf-
gaande controle geeft zij het rapport 
door aan de andere leden van de Helpli-
ne. U kunt kwesties anoniem melden. In 

het verdere verloop van de procedure kan een rechtbank 
of een autoriteit u verzoeken als getuige op te treden. In 
dat geval zal mevr. Kohler u op voorhand inlichten. 

Zorg ervoor dat uw melding zo specifiek mogelijk is. Laat 
alstublieft hoe men u kan bereiken voor vragen. Na ont-
vangst van uw melding gaan de leden van de Helpline na of 
een diepgaander onderzoek nodig is en nemen zij de no-
dige vervolgmaatregelen. Als blijkt dat de feiten die u hebt 
gemeld niet in strijd zijn met de compliance-voorschriften, 

wordt het interne onderzoek afgerond. Persoonlijke gege-
vens worden behandeld in overeenstemming met het pri-
vacybeleid van de Helpline. U kunt dit vinden op het portal 
van de Helpline.

Wilh. Werhahn KG zal ervoor zorgen dat u  geen nadelen 
ondervindt als gevolg van een melding die u naar beste we-
ten bij de Helpline heeft gedaan. 

Laat het ons ook weten als u de feiten niet volledig kent 
en of niet zeker bent of de kwestie een compliance-in-
breuk is. 

Opzettelijk of door grove nalatigheid gemelde onjuiste 
informatie en opzettelijk valse vermoedens zijn niet-ont-
vankelijk en maken u aansprakelijk voor schade. Bovendien 
loopt u het risico voor arbeidsrechtelijke gevolgen en in 
veel landen ook aan strafvervolging.  

helpline-werhahn.de +800 17 17 17 17 kohler@schlueter-graf.de

Eva Kohler


