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Beste lezer, 

Op 25 oktober is in de Kamer een wetsvoorstel aangenomen tot 
omzetting van Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 betref fende de 
bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. 
 
Het doel van deze richtlijn is om minimumnormen vast te stellen voor een 
betere bescherming van personen die schendingen van de EU-
wetgeving melden ("klokkenluiders").  
 
De Belgische wet, die gisteren in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, 
zet de verplichtingen die de richtlijn aan ondernemingen van de private 
sector oplegt, om in Belgisch recht. 
 
In deze nieuwsbrief  zetten we de nieuwe verplichtingen uiteen die 
binnenkort opgelegd zullen worden aan bedrijven. 
 
Veel leesplezier!  
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1  Wat kan gemeld worden ?  

1.1 Materieel toepassingsgebied 

De wet is van toepassing in verschillende domeinen:  

1° overtredingen betreffende de volgende domeinen: (a) overheidsopdrachten; b) f inanciële diensten, 
producten en markten en het voorkomen van het witwassen van geld en terrorismefinanciering; c) 
productveiligheid en productconformiteit; d) vervoersveiligheid; e) milieubescherming; f) 
stralingsbescherming en nucleaire veiligheid; g) voedsel- en voederveiligheid, gezondheid en welzijn 
van dieren; h) volksgezondheid; i) consumentenbescherming; j) bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen; k) bestrijding 
van belastingfraude; l) bestrijding van sociale fraude. 

2° schendingen waarbij de financiële belangen van de Unie worden geschaad. 

3° schendingen betreffende de interne markt, in het bijzonder schendingen van de regels inzake 
mededinging en staatssteun. 

1.2   Uitzonderingen  

De wet is echter niet van toepassing:  

1° op het gebied van de nationale veiligheid;  

2° op geheime informatie;  

3° op informatie die onder het medisch beroepsgeheim en het beroepsgeheim van advocaten valt; 

4° op informatie die onder het geheim van de rechterlijke beraadslaging valt. 

2 Wie valt er onder de wet?  

2.1   Personeel toepassingsgebied 

De wet is van toepassing op:   

• Melders van inbreuken die in de private sector werken en die informatie over schendingen in 
een professionele context hebben verkregen, waaronder ten minste: 

o Personen met het statuut van werknemer, met inbegrip van ambtenaren. Het betreft 
zowel arbeiders als bedienden, werknemers met een contract van bepaalde of  
onbepaalde duur, enz; 

o Personen met het statuut van zelfstandige;  

o Aandeelhouders en leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 
orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet-uitvoerende leden;  

o Iedereen die onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en 
leveranciers werkt. 

http://www.claeysengels.be/
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• Melders wiens arbeidsverhouding sinds de openbaarmaking werd beëindigd.  

• Melders wiens arbeidsverhouding nog niet is begonnen (ingeval de informatie over 
schendingen werd verkregen tijdens het aanwervingsproces of  de precontractuele 
onderhandelingen).  

• Op:  

o Facilitators   

o Derden die verbonden zijn met de melder en die het risico lopen op represailles in een 
professionele context (zoals collega's of familieleden van de melder)  

o Juridische entiteiten die eigendom zijn van of  in een werkgerelateerde context 
verbonden zijn met de melders.  

• Melders die buiten een professionele context verkregen informatie doorgeven, voor zover 
het een schending op het gebied van financiële diensten, producten en markten of  een 
schendingen op het gebied van het voorkomen van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme betreft.  

• Op elke organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die valt onder de bevoegdheid van de 
deelstaten voor zover een aangelegenheid niet door de wetgeving van de gewesten en 
gemeenschappen wordt geregeld en onder de bevoegdheid van de federale Staat valt, onder 
voorbehoud van de toepassing van gunstiger beschermingsmaatregelen voor de melder. 

2.2   Uitzonderingen 

Vallen niet onder de wet:  

• De personen die tegen beloning of vergoeding overtredingen melden aan 
wetshandhavingsinstanties, mits zij op basis van hun geïnformeerde toestemming als 
informant zijn opgegeven of als zodanig geregistreerd zijn in databanken die door de 
autoriteiten op nationaal niveau worden beheerd. Zij kunnen wel onder de 
beschermingsbepalingen vallen voor zover die gunstiger zijn.  

• De personen die een waarschuwing of een openbare mededeling doen op grond van een 
verplichting die voortvloeit uit een van de in deel II van de bijlage bij de richtlijn genoemde 
sectorale handelingen van de Unie.  

2.3     Definities 

Wat is een inbreuk? Het is een handelen of nalaten dat: a) onrechtmatig is en betrekking heeft op de 
beleidsterreinen van het materieel toepassingsgebied; b) in strijd is met het voorwerp of het doel 
van de regels voorzien in de relevante beleidsterreinen van het materieel toepassingsgebied van de 
wet. 

Wat is een melder van inbreuken? Een melder van inbreuken is een persoon die informatie over 
schendingen meldt of openbaar maakt.  

Wat betekent melden? De mondelinge of  schrif telijke mededeling van informatie betreffende 
overtredingen.  

http://www.claeysengels.be/
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Wat is openbaarmaking? Informatie over schendingen publiek maken (bijvoorbeeld in de pers).  

Wat is een werkgerelateerde context? Vroegere of  huidige beroepsactiviteiten in de private sector 
waardoor personen, ongeacht de aard van deze activiteiten, informatie verkrijgen over schendingen en 
waarbij deze personen het slachtoffer kunnen worden van represailles indien zij dergelijke informatie 
melden.  

Wat is een facilitator? Een facilitator is een natuurlijke persoon die een melder tijdens het 
meldingsproces bijstaat en wiens hulp vertrouwelijk dient te zijn.  

Wat is een juridische entiteit in de private sector? Het is elke organisatie met of  zonder 
rechtspersoonlijkheid die een of  meerdere specifieke activiteiten uitoefent, met uitzondering van 
organisaties of activiteiten die onder andere specifieke wetten inzake de bescherming van melders 
vallen. 

3 Welke bescherming wordt er geboden?  

3.1   Verbod op represailles  

Melders van inbreuken worden beschermd tegen sancties of maatregelen als gevolg van een melding 
(zogenaamde represailles). De wet geef t een exemplatieve opsomming van de verschillende soorten 
represailles die verboden zijn, namelijk :  

1° schorsing, ontslag of soortgelijke maatregelen; 2° degradatie of het weigeren van promotie; 3° 
overdracht van taken, verandering van werkplek, vermindering van loon, verandering van werkuren; 4° 
weigeren van opleiding; 5° negatieve prestatiebeoordeling of referentie; 6° het opleggen of toepassen 
van tuchtmaatregelen; berisping of een andere sanctie, met inbegrip van een financiële sanctie; 7° 
dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting; 8° discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling; 9° niet-
omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een vaste arbeidsovereenkomst, wanneer de 
werknemer een gewettigd vertrouwen had dat hem een vaste aanstelling zou worden aangeboden; 10° 
niet-verlenging of voortijdige beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst; 11° schade, met 
inbegrip van schade aan de reputatie van de persoon, met name op sociale media, of financieel nadeel, 
met inbegrip van omzetderving en inkomstenderving [...] 

3.2   Beschermingsmaatregelen 

Om represailles te voorkomen werd in diverse beschermingsmaatregelen voorzien:  

- De werknemer kan een gemotiveerde klacht indienen bij de federale coördinator, die vervolgens 
een buitengerechtelijke beschermingsprocedure opstart.  

- Een melder is niet aansprakelijk voor het melden of openbaar maken van informatie die hij of 
zij rechtmatig of onrechtmatig heeft verkregen of waartoe hij of  zij toegang had, mits hij of  zij 
redelijke gronden had om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking noodzakelijk was 
om de inbreuk aan het licht te brengen. 

- De werknemer kan zich tot de arbeidsrechtbank wenden indien hij het slachtoffer is van 
represailles, zo nodig in de vorm van een kort geding. Indien de werknemer meent schade te 
hebben geleden, wordt vermoed dat deze schade het gevolg is van de represaille 

- Het feit dat de werknemer bedrijfsgeheimen onthult, wordt niet als onrechtmatig beschouwd als 
de melding of openbaarmaking binnen de werkingssfeer van de wet valt  

http://www.claeysengels.be/
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- De identiteit van de werknemer over wie de melding gaat, wordt tijdens het onderzoek 
beschermd. De regels ter bescherming van de identiteit van de melder (zie hieronder) zijn ook 
op hem/haar van toepassing. 

Indien het slachtoffer van represailles een werknemer is, voorziet de wet in de toekenning van een 
forfaitaire schadevergoeding, waarvan het bedrag 18 tot 26 weken loon beloopt (deze 
schadevergoeding kan niet worden gecumuleerd met een op grond van CAO nr. 109 toegekende 
schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag); indien het gaat om een ander persoon, stemt 
de schadevergoeding overeen met de werkelijk geleden schade en moet het slachtoffer de omvang 
ervan aantonen. 

Een melder die een inbreuk op het gebied van financiële diensten, producten en markten meldt kan 
een schadevergoeding eisen ofwel van een forfaitair bedrag van 6 maanden brutoloon ofwel van de 
werkelijk geleden schade. Voor deze inbreuken kan de melder die ontslagen werdt of  wiens 
arbeidsvoorwaarden gewijzigd werden, ook vragen om gereïntegreerd te worden of  zijn of  haar 
arbeidsvoorwaarden te respecteren. 

4 Wat zijn de voorwaarden om de bescherming te genieten?  

Om in aanmerking te komen voor het bij de wet ingestelde beschermingsmechanisme, moet de melder:  

1. gegronde redenen hebben gehad om aan te nemen dat de gemelde informatie m.b.t. de 
inbreuken, op het moment van de melding juist was en dat de informatie binnen het 
toepassingsgebied van de wet viel (door vergelijking met een persoon geplaatst in een 
soortgelijke situatie en die beschikt over vergelijkbare kennis); en 

2. een interne of  externe melding, dan wel een openbaarmaking hebben gedaan, 
overeenkomstig de wet.  

Het eerste criterium wordt beoordeeld ten overstaan van een persoon die zich in een vergelijkbare 
situatie bevindt en over vergelijkbare kennis beschikt. 

De melder verliest het voordeel van de bescherming niet op de enkele grond dat de te goeder trouw 
gedane melding onjuist of ongegrond is bevonden. 

Indien de bescherming wordt genoten door een facilitator, een derde of een juridische entiteit (cfr. punt 
2.1 hierboven), moeten ze redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de klokkenluider binnen de 
bescherming van de wet viel.  

5 Interne meldingskanalen 

5.1   Verplichting om interne meldingskanalen tot stand te brengen  

Welke ondernemingen moeten interne meldingskanalen tot stand brengen?  

Juridische entiteiten in de private sector moeten kanalen en procedures voor interne melding en 
opvolging opzetten. Deze verplichting geldt niet voor juridische entiteiten die minder dan 50 werknemers 
tewerkstellen (tenzij een koninklijk besluit anders zou bepalen); deze drempel wordt berekend op basis 
van het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld bij de juridische entiteit.  

http://www.claeysengels.be/
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Juridische entiteiten die f inanciële producten of diensten aanbieden en/of onderworpen zijn aan de 
wetgeving betreffende terrorismefinanciering en witwassing, moeten in interne meldingskanalen 
voorzien ongeacht het aantal werknemers.   

Volgens welke modaliteiten?  

Deze kanalen en procedures moeten tot stand worden gebracht na raadpleging van de sociale 
partners, d.w.z. de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan de vakbondsafvaardiging, of bij 
ontstentenis daarvan het CPBW, of bij ontstentenis daarvan de werknemers. 

Wie kan de interne kanalen gebruiken? 

De interne meldingskanalen en procedures ingevoerd binnenin de juridische entiteit moeten ten 
minstens toegankelijk zijn voor de werknemers van de entiteit. De ondernemingen kunnen er echter 
voor kiezen om deze kanalen ook open te stellen voor andere personen (zoals zelfstandigen, de 
werknemers van (onder)aannemers, enz.) 

5.2   Meldingsbeheerder 

De interne meldingskanalen kunnen, naar keuze van de juridische entiteit, intern worden beheerd door 
een meldingsbeheerder (« whistleblowing officer ») of  worden uitbesteed aan een derde partij, die 
voldoende garanties moet bieden.  

In beide gevallen wordt de juridische entiteit in de private sector geacht de verantwoordelijke te zijn voor 
de verwerking van persoonsgegevens.  

De keuze van de meest geschikte personen of afdelingen om meldingen te ontvangen en op te volgen 
hangt af  van de structuur van de juridische entiteit.  

De meldingsbeheerder is verantwoordelijk voor de ontvangst van de meldingen en staat in voor de 
opvolging ervan. Hij is het aanspreekpunt voor de melder en dient hem/haar op de hoogte te houden 
van het verloop van de procedure.  

De meldingsbeheerder moet onafhankelijk zijn en mag geen belangenconflicten hebben. Hij mag 
geen instructies krijgen over de afhandeling van een concreet dossier en moet rechtstreeks aan het 
hoogste directieniveau kunnen rapporteren over (potentiële) risico’s of  belemmeringen voor de 
uitvoering van zijn taken.  

De juridische entiteiten in de private sector die minder dan 250 werknemers tewerkstellen mogen de 
middelen met betrekking tot het in ontvangst nemen van meldingen en eventueel te verrichten 
onderzoeken delen.  

5.3   Procedures voor interne melding en opvolging  

Procedures voor interne melding en opvolging omvatten de volgende elementen:  

1° een kanaal/kanalen voor het ontvangen van meldingen. Via het intern meldingskanaal moet het 
mogelijk zijn om schriftelijk of mondeling (bijvoorbeeld per telefoon of  via een spraakbericht), 
inbreuken te melden. Op verzoek van de melder, moet het ook mogelijk zijn om een inbreuk te melden 
door middel van een fysieke ontmoeting, die binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden.  

In juridische entiteiten met 250 of  meer werknemers moeten meldingen ook anoniem kunnen 
plaatsvinden.  

http://www.claeysengels.be/
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2° binnen zeven dagen na de melding moet aan de melder een ontvangstbevestiging worden 
verzonden.  

3° de aanstelling van een meldingsbeheerder (cfr. punt 5.2 hierboven) 

4° een zorgvuldige opvolging door de meldingsbeheerder, ook voor anonieme meldingen. 

5° een redelijke termijn om feedback te geven (over de voorgenomen maatregelen als opvolging en 
over de redenen voor deze opvolging), met een maximum termijn van drie maanden na de 
ontvangstbevestiging van de melding (of , indien geen ontvangstbevestiging aan de melder is 
verzonden, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding.) 

6° het verstrekken van duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over de externe 
meldingsprocedures. (cfr. punt 6 hieronder)  

De wet voorziet niet volgens welke vormdeze regels moeten worden geïmplementeerd. Dat kan dus, 
naar keuze van de juridische entiteit, via een arbeidsreglement, een collectieve arbeidsovereenkomst 
of  een policy van de juridische entiteit. Deze laatste vorm biedt het meeste flexibiliteit.   

5.4   Geheimhoudingsplicht en veiligheidsmaatregelen  

Juridische entiteiten moeten maatregelen nemen om de interne kanalen te beveiligen (zowel wat betreft 
hun ontwerp, uitvoering als beheer) om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en de in de 
melding genoemde derden te waarborgen, alsook de toegang door onbevoegde personeelsleden te 
verhinderen.  

De identiteit van de melder mag in geen geval zonder diens uitdrukkelijke toestemming worden 
meegedeeld aan andere personen dan de gemachtigde personeelsleden die bevoegd zijn voor het 
ontvangen en opvolgen van de meldingen. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit 
van de melder direct of indirect kan worden achterhaald.  

5.5   Verwerking van persoonsgegevens  

Elke verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Europese 
Verordening 2016/679 “AVG” (GDPR) en de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van personen 
met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de verwerking van een specifieke melding moeten 
(overeenkomstig het beginsel van minimale gegevensverwerking) niet verzameld worden, of indien 
onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist.  

De naam, de functie en de contactgegevens van de melder, alsmede van eenieder tot wie de 
beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, worden beveiligd totdat het gemelde 
strafbare feit is verjaard.  

5.6   Registratie van de meldingen  

Al de ontvangen meldingen moeten geregistreerd worden op een veilige en confidentiële wijze.  

Daartoe moeten juridische entiteiten een specifiek register bijhouden met alle ontvangen meldingen. 
Meldingen moeten worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie met de melder. 

De manier waarop de melding wordt bewaard, hangt van het ingestelde/gebruikte kanaal: 

http://www.claeysengels.be/
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- Wanneer een telefoonlijn met gespreksopname (of  een ander opgenomen 
spraakberichtsysteem) wordt gebruikt voor de melding, kan de juridische entiteit, met 
toestemming van de melder, de mondelinge melding in een van de volgende vormen 
registreren:  

1° door een duurzame, opvraagbare opname van het gesprek; of  

2° door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, opgesteld door 
de voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelsleden. De melder moet 
altijd de mogelijkheid krijgen om de schriftelijke weergave van het bericht te controleren, te 
corrigeren en voor akkoord te tekenen. 

- Wanneer voor meldingen gebruik gemaakt wordt van een telefoonlijn zonder 
gespreksopname (of  een ander spraakberichtsysteem zonder gespreksopname), mag de 
onderneming de mondelinge melding registreren in de vorm van een nauwkeurig schriftelijk 
verslag van het gesprek, opgesteld door het voor het behandelen van de melding 
verantwoordelijke personeelslid. De melder moet altijd de mogelijkheid krijgen om de 
schrif telijke weergave van het gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen. 

- Indien de melding wordt gedaan tijdens een fysiek ontmoeting, zorgt de juridische entiteit er 
met de instemming van de melder voor dat een volledig en nauwkeurig verslag van het 
onderhoud wordt bewaard in een duurzame, opvraagbare vorm, door middel van een opname 
van het gesprek of door middel van een verslag van het onderhoud opgesteld door de voor het 
behandelen van de melding verantwoordelijke personeelslid. De melder moet altijd de 
mogelijkheid krijgen de schriftelijke weergave van het verslag van het onderhoud te controleren, 
te corrigeren en voor akkoord te tekenen.  

6 Externe meldingskanalen 

De wet voorziet ook externe meldingskanalen.  

De melders kunnen gebruik maken van een extern meldingskanaal, hetzij nadat zij een melding via de 
interne kanalen hebben gedaan, hetzij door rechtstreeks een beroep te doen op externe 
meldingskanalen, als zij deze geschikter achten.  

De Federale Ombudsman werd door de Belgische wetgever belast met de taak om de meldingen via 
externe meldingskanalen te coördineren. 

De door de wetgever aangewezen bevoegde autoriteiten of, bij ontstentenis daarvan, de Federale 
Ombudsman, zijn belast met het ontvangen van externe meldingen. 

Dit kunnen, bijvoorbeeld, de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij (m.b.t. 
overheidsopdrachten), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Nationale Bank 
van België (NBB), het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (m.b.t. f inanciële diensten, producten 
en markten, voorkoming van het witwassen van geld en de f inanciering van terrorisme), de FOD 
Economie (m.b.t. consumentenbescherming), de Gegevensbeschermingsautoriteit (m.b.t. de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens) zijn. 

7 Openbaarmaking 

Een openbaarmaking is het publiek toegankelijk maken van informatie over inbreuken.  
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De melding van inbreuken via een openbaarmaking zal enkel in specifieke omstandigheden tot de 
bescherming van de melder leiden.  

Een melder kan inbreuken openbaar maken nadat hij/zij in eerste instantie een interne en externe 
melding gedaan heeft, of meteen een externe melding, indien er aan deze melding geen enkel passend 
gevolg gegeven werd binnen de voorgeschreven termijn (drie maanden in het geval van een interne 
melding – cfr. supra, punt 5.3). 

Een persoon kan rechtstreeks overgaan tot een openbaarmaking zoals hierboven omschreven wanneer 
hij of  zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat: 

-  de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of 

- er in geval van externe melding een risico op represailles bestaat, of het niet waarschijnlijk is 
dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen, wegens de bijzondere omstandigheden van de 
zaak (vernietigen of  achterhouden van bewijsmateriaal, risico op het samenspannen van de 
autoriteit met de pleger van de inbreuk of betrokken zijn bij de inbreuk,…)   

8      Welke sancties gelden er?  

Naast de in punt 3.2 bedoelde forfaitaire schadevergoeding (of vergoeding van de werkelijke schade) 
voorziet de wet in verschillende sancties:  

8.1   Sociaal Strafwetboek 

De inbreuken op de bepalingen van de wet aangaande de interne meldingen en de opvolging ervan 
worden bestraft met een sanctie van niveau 4 op grond van het nieuwe artikel 133/1 van het Sociaal 
Strafwetboek, hetzij een gevangenisstraf gaande van 6 maanden tot 3 jaar en/of een strafrechtelijke 
boete gaande van 4.800 tot 48.000 EUR, hetzij een administratieve geldboete gaande van 2.400 tot 
24.000 EUR (per werknemer).  

Deze sancties gelden voor de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een inbreuk hebben 
begaan m.b.t. de interne meldingen of m.b.t. de registratie van meldingen. 

Daarnaast kan aan de juridische entiteiten in de private sector, hun personeelsleden en elke 
natuurlijke of rechtspersoon een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/ of een boete van 4.800 
tot 48.000 EUR opgelegd worden als zij volgende inbreuken plegen: 

- de melding belemmeren of trachten te belemmeren 
- represailles nemen tegen de personen bedoeld in punt 2.1; 
- onnodige of tergende procedures aanspannen tegen de in punt 2.1 bedoelde personen; 
- het niet-naleven van de verplichting tot geheimhouding van de identiteit van de melders. 

8.2   Strafwetboek  

De artikelen 443 tot 450 van het Strafwetboek bestraffen de melder wanneer is vastgesteld dat hij 
bewust valse informatie heeft gemeld of openbaar gemaakt. 
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8.3 (Buiten-)contractuele aansprakelijkheid 

Indien een persoon schade lijdt als gevolg van een melding of openbaarmaking die bewust op basis 
van valse informatie is gedaan (zie punt 8.2 hierboven), heeft hij/zij recht op maatregelen tot vergoeding 
van de schade overeenkomstig de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.  

 

9     Inwerkingtreding   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wet zal in werking treden twee maanden na de dag van haar bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad, op 15 februari 2023.  

Private ondernemingen met 50 tot 249 werknemers krijgen tot 17 december 2023 de tijd om intern 
meldingskanalen op te zetten.  

Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten al vanaf  15 februari 2023 voorbereid zijn 
om aan de nieuwe wettelijke bepalingen te voldoen. 

Voor bedrijven uit de financiële sector die onder het toepassingsgebied vallen van bepalingen op het 
gebied van financiële diensten, producten of markten  en/of witwassing en terrorismefinanciering, treedt 
de wet in werking op 15 februari 2023 ongeacht het aantal werknemers.  

 

  

Ten laatste 15 februari 2023 
Uitvoering van de nieuwe wettelijke bepalingen in ondernemingen met meer dan 250 
werknemers en in ondernemingen in de financiële sector die onder het toepassingsgebied vallen 
van de bepalingen betreffende financiële diensten, producten en markten en/of witwassing en 
terrorismefinanciering. 
 
Ten laatste 17 december 2023 
Het instellen van interne meldingskanalen voor de ondernemingen in de private sector met 50 
tot 249 werknemers. 
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Brussel 
Vorstlaan 280 
1160 Brussel 

T 02 761 46 00 
  
  

Luik 
Parc d’affaires Zénobe Gramme 

Square des Conduites d’Eau 7 
Bat. H - 2nd f loor 

4020 Luik 
T 04 229 80 11 

  
  

Antwerpen 
City Link 

Posthofbrug 12 
2600 Antwerpen 

T 03 285 97 80 
  
  

Gent 
Ferdinand Lousbergkaai 103  

bus 4-5 
9000 Gent 

T 09 261 50 00 
   

  
Kortrijk 

Ring Bedrijvenpark 
Brugsesteenweg 255 

8500 Kortrijk 
T 056 26 08 60 

   
  

Hasselt 
Kuringersteenweg 172 

3500 Hasselt 
T 011 24 79 10 

 

 

Onze newsletters zijn bestemd om u regelmatig algemene informatie mee te delen met betrekking tot onderwerpen uit de actualiteit 
en bepaalde ontwikkelingen van wetgeving of rechtspraak. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze 
informatie. Onze newsletters bevatten echter geen enkele juridische analyse en kunnen ons in geen geval verantwoordelijk stellen. 
Aarzelt u niet om contact op te nemen met onze advocaten voor elke bijkomende vraag. Claeys & Engels BV | Vorstlaan 280, 1160 
Brussel, België | RPR Brussel 0473.547.070 
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