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Artikel 1. Doel van de regeling 

1.1. Nieuwe Steen Investments N.V. (“NSI”) wenst medewerkers de mogelijkheid te bieden 
om te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en 
financiële aard binnen de vennootschap. Deze regeling geeft hier invulling aan. 

1.2. Deze regeling bevordert een ordentelijke afhandeling waarbij medewerkers zonder gevaar 
voor hun rechtspositie een vermoeden van een misstand kunnen melden. 

1.3. Onder een vermoeden van een misstand wordt verstaan een op redelijke gronden 
gebaseerd vermoeden met betrekking tot NSI van de constatering of dreiging van: 
- een strafbaar feit of een schending van wet- en regelgeving; 
- een bewust onjuist informeren van publieke organen; 
- een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels 
- het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. 

Artikel 2. Melding 

2.1. Elke medewerker van NSI kan een vermoeden van een misstand melden bij een van de 
leden van de statutaire directie van NSI. Indien een melding van een vermoeden van een 
misstand (“Melding”) te maken heeft met een lid van de statutaire directie, dan wel indien 
een eerdere Melding niet volgens de deze regeling wordt behandeld, kan de Melding ook 
gedaan worden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van NSI. Een Melding 
kan niet anoniem gedaan worden. 

2.2. De ontvanger van de Melding legt de inhoud van de Melding en de datum schriftelijk vast 
en stuurt de medewerker die de Melding heeft gedaan (“Melder”) een afschrift van de 
Melding.  

2.3. De ontvanger van de Melding zorgt er voor dat de voorzitter van de directie terstond over 
de Melding wordt geïnformeerd. 

2.4. De Melder die te goeder trouw een Melding doet zal als gevolg hiervan op geen enkele 
wijze in zijn rechtspositie worden geschaad. 

Artikel 3. Afhandeling 

3.1. De voorzitter van de directie zal direct een onderzoek naar de gegrondheid van de 
Melding (doen) instellen. 

3.2. Betrokkenen bij de Melding (in ieder geval de Melder, de ontvanger van de Melding en 
de voorzitter van de directie) zullen de Melding vertrouwelijk behandelen en ondermeer 
de identiteit van de Melder zoveel mogelijk beschermen.  

3.3. De voorzitter van de directie heeft in het kader van het onderzoek en het nemen van 
maatregelen het recht informatie over de Melding aan derden te verstrekken. 

3.4. De voorzitter van de directie informeert de Melder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen een periode van 3 maanden na de datum van de registratie van de Melding, 
schriftelijk over de gegrondheid van de Melding en indien van toepassing over de 
genomen maatregelen. 
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