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VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE

ER IS GEEN EXCUUS MEER OM EEN ERNSTIG
VOEDSELVEILIGHEIDSINCIDENT NIET TE MELDEN
WAAR TER WERELD HET OOK GEBEURT
De klokkenluiderssite voor het melden van incidenten op het gebied van voedselveiligheid, die
in een toenemend aantal talen beschikbaar is, zal iedereen die waar ook ter wereld in de
levensmiddelen- en drankenindustrie werkzaam is, helpen om anoniem ernstige incidenten op
het gebied van voedselveiligheid te melden zonder het risico te lopen te worden geïdentificeerd.
(Wenen, Oostenrijk) 1 december 2021 - Het Global Harmonization Initiative (GHI) is
verheugd aan te kondigen dat de klokkenluiderssite voor het melden van incidenten op het
gebied van voedselveiligheid nu beschikbaar is in meer dan 30 talen. Deze is beschikbaar op:
https://whistle.globalharmonization.net voor iedereen, in elk land, die werkzaam is in de
levensmiddelen- en drankenindustrie.
Tot nu toe was er geen wereldwijd meldingssysteem voor voedselveiligheidskwesties dat echt
anoniem was. Om gewetenloze voedselleveranciers af te schrikken, heeft het Global
Harmonization Initiative in augustus van dit jaar voor het eerst de site Whistleblower Food Safety
Incident Report gelanceerd. De site werd oorspronkelijk in het internationaal Engels gelanceerd,
maar is nu in meer dan 30 talen beschikbaar.
Er is niet langer een excuus om geen melding te maken van ernstige voedselveiligheidsproblemen
die consumenten kunnen schaden, ziek kunnen maken of zelfs kunnen doen sterven. Daarom
moedigen wij mensen die voor voedings- en drankenbedrijven werken, waar ook ter wereld, aan
om hun bezorgdheid over de veiligheid van het geproduceerde product te melden.
Zou u uw familie laten eten van het product dat u op uw werk maakt? Zo niet, waarom
niet? Vormt het een gezondheidsrisico voor mensen die het consumeren? Zo ja, dan hebt u nu
een manier om dit anoniem te melden.
De meertalige meldingssite is beschikbaar op: https://whistle.globalharmonization.net/. Iedereen
die ervoor kiest een incident te melden, kan er zeker van zijn dat zijn melding anoniem is - in
feite weet zelfs GHI niet wie een melding heeft ingediend. Dit is om de identiteit van
klokkenluiders te beschermen.
In het gedeelte "Vaak gestelde vragen" van de site worden een aantal eenvoudige regels uitgelegd
waaraan klokkenluiders zich moeten houden (zie https://whistle.globalharmonization.net/faq).
Deze zorgen ervoor dat klokkenluiders niet kunnen worden opgespoord door netwerkproviders.
Gebruik bijvoorbeeld geen apparaten of netwerken van uw bedrijf om het formulier in te vullen,
maak gebruik van 'incognito' privépagina's in uw browser en vermeld niets dat u zou kunnen
identificeren. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw identiteit beschermd is.

GHI-Association – c/o Universität für Bodenkultur, Department für Lebensmittelwissenschaften und –technologien,
z.Hd. Hr. Dr. Gerhard Schleining, 1190 Wien, Muthgasse 18, Österreich - ZVR-Zahl / Reg. Number: 453446383

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative

###

GHI-Association – c/o Universität für Bodenkultur, Department für Lebensmittelwissenschaften und –technologien,
z.Hd. Hr. Dr. Gerhard Schleining, 1190 Wien, Muthgasse 18, Österreich - ZVR-Zahl / Reg. Number: 453446383

