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GROEPSRICHTLIJNEN VOOR HET RAPPORTEREN VAN ERNSTIGE 
GEBEURTENISSEN  

De verantwoordelijkheid voor het beheer van ernstige gebeurtenissen berust bij die managers die zich 
het dichtst bij het probleem bevinden. Mocht er echter iets voorvallen dat zou kunnen leiden tot grote 
nadelige gevolgen voor mensen, eigendom of de reputatie van Brambles als verantwoord 
rechtspersoon, dan moet dit worden doorgegeven aan de bedrijfsleiding, opdat de juiste middelen 
kunnen worden aangewend om het probleem op te lossen.  
 
Met dit in gedachten is een ernstig incident er één waarbij één of meer van het onderstaande 
plaatsvindt (of de mogelijkheid bestaat dat het gaat plaatsvinden):  
 
• Dodelijk ongeval onder het personeel, bij onderaannemers of het publiek;  
• Gebeurtenissen die ernstige schade aan het milieu veroorzaken (of mogelijk hiertoe kunnen 

leiden);  
• Pogingen tot of daadwerkelijke omzeiling van accountingbeleid, interne accountingscontroles, of 

auditzaken, waaronder fraude of een doelbewuste fout in de voorbereiding, evaluatie, beoordeling 
of audit van de financiële documenten van Brambles of onjuiste voorstellingen of valse 
verklaringen over zaken in de financiële documenten, financiële rapporten of auditrapporten van 
Brambles;  

• Werkelijke of mogelijke illegale handelingen of fraude of belangenverstrengelingen; 
• Werkelijke of mogelijke schendingen van de Amerikaanse wet op buitenlandse corruptieparktijken 

(US Foreign Corrupt Practices Act), de Britse wet op omkoping (UK Bribery Act) of enige andere 
anti-omkopingswetgeving of corruptiegerelateerde wetgeving; en 

• Een huiszoeking of ander onderzoek van een toezichthouder of lokale wetshandhavingsdienst; 
• Gebeurtenissen die zeer negatieve aandacht van de media en/of het publiek veroorzaken (of 

mogelijk hiertoe kunnen leiden); 
• Strafrechtelijke vervolging (of een grote rechtszaak;  
• Langdurige onderbreking van de productie; of  
• Schade aan eigendommen of financiële aansprakelijkheid (na verzekeringen) groter dan GBP 

400.000; USD 500.000; AUD 1.000.000; of EUR 600.000.  
 
 
Deze incidenten moeten worden gerapporteerd aan de directeur verantwoordelijk voor het terrein, 
die de bedrijfspresident/Chief Executive Officer van uw bedrijf en de volgende personen inlicht:  
 

• Group Controller 
• Group Vice President, Interne Audit en Risico 
• Hoofd van Legal en Bedrijfssecretaris van de Groep 

 
Als het bovendien lijkt alsof het incident daadwerkelijk gevolgen zal hebben zoals hierboven 
uiteengezet, moet tevens de Chief Executive Officer van Bramblesonmiddellijk door de Chief Executive 
Officer van het bedrijf op de hoogte worden gesteld. In tegenstelling tot de bovengenoemde 
personen is er over het algemeen echter geen reden om de Chief Executive Officer van Brambles over 
potentiële incidenten op de hoogte te stellen (d.w.z. “near misses”).  
 
De dagelijkse leiding wordt ook over deze incidenten op de hoogte gesteld.  
 
Het leidende beginsel is echter dat het gezond verstand wordt gebruikt, d.w.z. rapporteer in geval van 
twijfel.  
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Meer uitleg is te vinden in de complete Groepsrichtlijnen voor het Rapporteren en Onderzoeken van 
Ernstige Gebeurtenissen, verkrijgbaar bij de Group Vice President, Interne Audit en Risico. 


