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AGENDA

09:00 u - Kansen en uitdagingen van de nieuwe wetgeving

Arie Van Hoe, Executive Manager, CC Recht & Onderneming, VBO

09:30 u - Meldingskanalen voor klokkenluiders - Fabienne Raepsaet, Claeys & Engels

10:00 u - Instellen van het interne kanaal. Voor wie moet ik het kanaal openen?

Jennifer Granado Aranzana, Linklaters 

10:30 u - Koffiepauze

10:50 u - Beheer van het interne kanaal - Stefanie Tack, Strelia

11:20 u - Getuigenis van Solvay - Véronique Roedolf, Chief Compliance Officer, Solvay

11:30 u - Hoe overleg plegen met werknemers? - Annick Hellebuyck, Senior Adviseur VBO

11:50 u - Conclusies - François-Guillaume Eggermont, adjunct-adviseur

12:00 u.- 13:30 u.: Netwalking lunch & demonstraties van rapporteringsplatformen
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AGENDA

09:00 - Opportunités et défis de la nouvelle législation

Arie Van Hoe, Executive Manager, CC Droit & Entreprise, FEB

09:30 - Voies de signalement pour le lanceur d'alerte - Fabienne Raepsaet, Claeys & Engels

10:00 - Mise en place du canal interne. A qui ouvrir son canal ?

Jennifer Granado Aranzana, Linklaters 

10:30 - Pause café

10:50 - Gestion du canal interne - Stefanie Tack, Strelia

11:20 - Témoignage de Solvay - Véronique Roedolf, Chief Compliance Officer, Solvay

11:30 - Comment consulter les travailleurs ? - Annick Hellebuyck, Premier conseiller, FEB

11:50 - Conclusions - François-Guillaume Eggermont, Conseiller-adjoint, FEB 

12:00 - Netwalking lunch & démonstrations de plateformes de signalement
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Fabienne Raepsaet
Avocate

Séminaire Lanceurs d’alerte – FEB

Lanceurs d'alerte – Voies de signalement

8 juin 2022



Introduction



Cadre légal actuel

Champ d’application matériel de la directive / future législation belge

• Domaines d’intérêt général selon la directive européenne

• Domaines supplémentaires?

− Lutte contre la fraude fiscale

− Lutte contre la fraude sociale

Conditions de protection des auteurs de signalement

• Motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques et
entraient dans le champ d’application de la loi

• Signalement interne ou externe ou divulgation publique, conformément à la loi

Introduction



Voies de signalement



Canal de signalement interne

Canal de signalement externe

Divulgation publique

Trois canaux de signalement



Des canaux et procédures de signalement interne doivent être mis en
place sauf pour les entités juridiques du secteur privé qui comptent
moins de 50 travailleurs

Consultation préalable des partenaires sociaux

Indépendance et absence de conflits d’intérêts

Gestionnaire de signalement interne (personne ou service impartial) ou
prestataire externe

Canal de signalement interne



Pas de hiérarchie entre les voies de signalement

Auprès des « autorités compétentes » désignées par arrêté royal ou, à défaut, des Médiateurs
fédéraux / Coordinateur fédéral

Reçoivent les signalements, fournissent un retour d’informations, et assurent un suivi des
signalements

Règles de procédure à préciser par les autorités compétentes

• Canaux de signalement externe indépendants et autonomes

• Suivi diligent des signalements, en ce compris anonymes

• Retour d’informations (sauf exceptions, par ex. dans le secteur financier)

• Communication du résultat final

• Si l’autorité n’est pas compétente → Coordinateur fédéral → Autorité compétente

• Signalements par écrit ou oralement (tél, messagerie vocale, ou rencontre)

• Désignation de membres du personnel chargés du traitement des signalements – Devoir de confidentialité

• Violations manifestement mineures, signalements répétitifs, afflux important de signalements,…

• Informations publiées sur le site internet des autorités compétentes

Canal de signalement externe



Conditions de la protection:

• En cas de divulgation indirecte: la personne a d’abord effectué un signalement interne
et/ou externe, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement;

• En cas de divulgation directe: la personne a des motifs raisonnables de croire que:

− la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public (par
ex. situation d’urgence ou risque de préjudice irréversible, notamment une atteinte à
l’intégrité physique), ou

− en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de
chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances
particulières de l’affaire (comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou
détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion de l’auteur de la violation ou
impliquée dans la violation)

Pas lorsqu’une personne révèle directement des informations à la
presse (régime de protection des sources journalistiques)

Divulgation publique



Mise en œuvre



Entreprises de moins de 50 travailleurs

Champ d’application matériel

Auteurs de signalement

Gestion des signalements dans le cadre du canal interne

Timing
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Fabienne Raepsaet

Avocate

T +32 2 761 46 71 

Fabienne.Raepsaet@claeysengels.be

www.claeysengels.be





Klokkenluidersregeling

Invoering van een intern meldingskanaal: voor wie? 

Jennifer Granado Aranzana, Advocaat, Linklaters

8 juni 2022 – VBO FEB



On screen template │ Month Year │ 17

Interne meldingskanalen: belangrijkste kenmerken

Interne 

meldingskanalen

Openbaar-

making

Externe 

kanalen

Omvang, middelen

en cultuur van de 

onderneming

Confidentialiteit
[anonieme

meldingen?] en 

GDPR

In persoon of niet, 

mondeling of 

schriftelijk

Specifieke termijn om 

ontvangst te 

bevestigen / feedback 

te geven

Opvolging door

aangewezen

persoon of 

afdeling

Na overleg en in 

samenspraak met 

de sociale 

partners

Aanmoedigen gebruik interne meldingskanalen

Verplichting tot invoering interne meldingskanalen voor juridische entiteiten in de private sector met +50 

werknemers



On screen template │ Month Year │ 18

Interne meldingskanalen: voor wie? 

- Minstens voor werknemers

- Ook voor anderen die de bescherming genieten? Optioneel

- Welke anderen? Zelfstandigen, aandeelhouders en personen in leidinggevende organen (bv. 

bestuurders), ex-werknemers / zelfstandigen na einde samenwerking, etc. die contact hebben

met de entiteit in het kader van hun werkgerelateerde activiteiten

- Niet sollicitanten (MvT: externe melding is aangewezen) 

- Zeer ruim – maar in een werkgerelateerde context (niet Jan met de pet) 

- PROs & CONs open stellen van interne meldingskanalen voor « anderen » ?
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Anonieme meldingen? 

- Multinationals : « glo-kale » strategie

- België? 

- Opinion EDPB zie link & WP29 Opinion 1/2006 zie link

- [Verplichting voor juridische entiteiten in de private sector met +250 werknemers en de 

bevoegde autoriteiten om anonieme meldingen te ontvangen en op te volgen]

- MvT: « anononimiteit moet wel optioneel en uitzonderlijk blijven » → communicatie is key voor 

passende opvolging / beoordelen juistheid beschuldigingen en oplossen inbreuk 

- Verplichte zorgvuldige opvolging door de meldingsbeheerder

- Bescherming indien identificatie achteraf 

Richtlijn laat keuze over aan de lidstaten (zonder afbreuk te doen aan de bescherming die de 

whistleblowers genieten)

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp117_en.pdf
https://assets.hcca-info.org/Portals/0/PDFs/Resources/library/BelgianCommissionRecommend_29Nov06_.pdf


Hoe omgaan met anonieme meldingen in de praktijk?

Vermijden Aanvaarden – maar 

aandachtspunten

> Niet aanmoedigen → Waarom?

Hoe?

> Vertrouwen scheppen in het systeem

> Nadruk op confidentialiteit (maar ook

mogelijke bekendmaking) 

> Nadruk op bescherming

> Nadelen anonieme melding

> Risico op straffen bij bewust

kwaadwillige meldingen

> Invloed op keuze / design tool

> Zorgvuldige opvolging

> Snelle behandeling
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Vragen? 
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L A W Y E R S
A V O C A T S
A D V O C A T E N

B R U S S E L S
L U X E M B O U R G

www.strelia.com

Top Tier.
On a human scale.

8 juni 2022

Beheer van het interne 
meldingskanaal

Stefanie Tack
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• Keuze wordt overgelaten aan ondernemingen

• ! Belangrijk dat meldingskana(a)l(en) passen binnen de onderneming: aangepast aan
grootte, bedrijfscultuur, bestaande kanalen, enz.

• Verschillende mogelijkheden (zie tabel volgende slides)

o Het moet mogelijk zijn om ofwel (i) schriftelijk ofwel (ii) mondeling te melden

o Elke type meldingskanaal heeft eigen kenmerken, voordelen, beperkingen en risico’s

o Combinatie is mogelijk: keuze kanaal dat best aansluit bij situatie en aard van melding

• ! Vertrouwelijke, beveiligde, gebruiksvriendelijke en flexibele meldingskanalen

Evaluatie vóór de implementatie is belangrijk + overleg met sociale partners
(zie deel Annick Hellebuyck)

Welke interne meldingskanalen opzetten om meldingen in 
ontvangst te nemen?
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Welke interne meldingskanalen opzetten om meldingen in 
ontvangst te nemen?

Overzicht van de meest voorkomende interne meldingskanalen

Type meldingskanaal Voordelen Nadelen

Schriftelijk Per post of fysieke klachtenbus • Goedkoop 
• Snelle en makkelijke implementatie
• Gebruiksvriendelijk

• Anonimiteit?
o Handschrift
o Tijdstip posten brief

• Tijdsbesteding en administratieve 
last/ verwerking van de informatie

• Mogelijks moeilijke communicatie 
met melder

• Beveiligd kanaal?

E-mail • Goedkoop
• Snelle en makkelijke implementatie
• Toegankelijk en gebruiksvriendelijk

• Anonimiteit/ traceerbaarheid e-mails?
• Tijdsbesteding en administratieve 

last/ verwerking van de informatie
• Beveiligd kanaal? Toegang door niet-

gemachtigde personeelsleden?

Online platform • Anonimiteit
• Gestructureerd
• Beveiligd overmaken van documenten/ bewijsstukken
• Toegankelijk en gebruiksvriendelijk
• Beheer/ administratieve lasten beperkt(er)
• Enkel toegang door gemachtigde personeelsleden
• Makkelijke communicatie met melder

• Kostprijs
• Opleiding
• Login en paswoord
• Implementatie
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Welke interne meldingskanalen opzetten om meldingen in 
ontvangst te nemen?

Overzicht van de meest voorkomende interne meldingskanalen

Type meldingskanaal Voordelen Nadelen

Mondeling Telefoon/ hotline/ 
spraakberichtensysteem

• Persoonlijk gesprek met melder
• Gestructureerde opname van informatie en specifieke 

vragen
• Snelle implementatie
• Toegankelijk en makkelijk te gebruiken

• Anonimiteit?
• Overmaken documenten/ 

bewijsstukken?
• Tijdsbesteding en administratieve 

last/ opmaak volledig en nauwkeurig 
schriftelijk verslag

• Beveiligd kanaal?

Persoonlijke ontmoeting • Goedkoop
• Persoonlijk gesprek met melder
• Gestructureerde opname van informatie en specifieke 

vragen

• Geen anonimiteit
• Tijdsbesteding en administratieve 

last/ opmaak volledig en nauwkeurig 
schriftelijk verslag



2626

• Keuze voor meest geschikte persoon of afdeling voor ontvangst en opvolging van meldingen
wordt overgelaten aan onderneming en is afhankelijk van de structuur van de onderneming

• Intern of extern?

• Functie moet onafhankelijkheid waarborgen en waarborgen dat er geen belangenconflict is

o Geen instructies krijgen met betrekking tot uitvoering van de taken in concreet dossier

o Geen bestraffing of ontheffing van taken omwille van onderzoek dat leidt tot ongunstige of ongewenste

gevolgen voor onderneming

o Wanneer onpartijdigheid of onafhankelijkheid in het gedrang, moet in een back-up worden voorzien (bijvb. bij

betrokkenheid melding)

o Gebrek aan onafhankelijkheid kan hele procedure ondermijnen

• Mogelijks als nevenfunctie van bestaande medewerker

o Voorbeelden: chief compliance officer, human resources officer, integrity officer, legal officer, enz.

• Ondernemingen tot 249 werknemers: delen van middelen mogelijk

Wie aanwijzen als meldingsbeheerder/ Whistleblower Officer?
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! Belang van doeltreffende interne meldingsprocedure?

• Creëert vertrouwen in intern meldingskanaal

• Aanmoediging melders om intern meldingskanaal te gebruiken

• Mogelijkheid voor onderneming om melding/ inbreuk intern aan te pakken

• Externe rapportering en openbaarmaking voorkomen en reputatieschade vermijden

Procedure voor interne melding en opvolging

Opvolging en onderzoek

X Y

Melding Max. X+7: Bevestiging ontvangst melding Feedback max. 3 maanden na Y
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• Stap 1: Melding en ontvangst melding

• Stap 2: Bevestiging ontvangst melding

o Binnen 7 dagen na ontvangst van de melding

o Register bijhouden van elke ontvangen melding

• Stap 3: Opvolging en onderzoek

o Zorgvuldige opvolging

• Juistheid van de in de melding gedane beweringen nagaan
• Gemelde inbreuk aanpakken, indien nodig
• Via intern onderzoek, vervolging, terugvordering van middelen en/of beëindiging van de procedure

o Belangrijk om vertrouwen in het meldingssysteem op te bouwen

Procedure voor interne melding en opvolging
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• Stap 4: Feedback binnen redelijke termijn

o Feedback aan de melder = verstrekken van informatie over de als opvolging geplande of

genomen maatregelen en over de redenen voor die opvolging

o Binnen redelijke termijn = max. 3 maanden na ontvangstbevestiging

• Indien nog niet vaststaat welke opvolging moet worden gegeven aan de melding, moet de 
melder hierover worden geïnformeerd

o Feedback naar de directie van de onderneming kan aangewezen zijn

Procedure voor interne melding en opvolging
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STRELIA BRUSSELS
Royal Plaza
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Partner
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