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PROCEDURE EUROPESE KLOKKENLUIDERSRICHTLIJN WESTLANDIA 

Datum Procedure in voege in Westlandia 15/02/2023 

Onderwerp Procedure Europese Klokkenluidersrichtlijn 

 

Wetgevend kader 

In 2019 werd de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het 

Unierecht melden (de zogenaamde “Klokkenluidersrichtlijn”) gepubliceerd. De Klokkenluidersrichtlijn wil een 

systeem invoeren waarmee inbreuken op Europese regelgeving snel opgespoord kunnen worden, daarnaast 

beschermt de richtlijn personen (“klokkenluiders”) die inbreuken binnen een organisatie of bedrijf melden. De 

Europese richtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving die in voege gaat op 15/02/2023 (publicatie Belgisch 

Staatsblad 16/12/2022).  

Waarover gaat het? 

Het gaat over schendingen van het Europese Unierecht. Het gaat over de Europese Unie-wetgeving over o.a.:  

- overheidsopdrachten en het gunnen van concessies, voor het gunnen van overeenkomsten op het gebied van 
defensie en veiligheid, en voor het gunnen van overeenkomsten door entiteiten die werkzaam zijn op het 
gebied van water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 

- Regelgeving m.b.t. consumenten- en beleggersbescherming op het gebied van financiële diensten en 
kapitaalmarkten van de Unie 

- Productveiligheids- en conformiteitsvereisten voor producten die in de Unie in de handel worden gebracht 
- Veiligheidsvereisten in de spoorwegsector, de burgerluchtvaart, het wegvervoer, zeevaart, … 
- Strafbare feiten ten aanzien van de Europese milieuwetgeving en het klimaat 
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn 
- volksgezondheid en geneesmiddelen 
- consumentenrechten en consumentenbescherming 
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en 

informatiesystemen 
- financiële diensten, producten en markten, en voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering 

 
Waarover gaat het niet?  

Deze procedure staat los van de procedure voor psychosociale risico’s, zoals opgenomen in het arbeidsreglement – 

bijlage nr.2. 

 

Wie kan een klokkenluider zijn?  

Werknemers, ex-werknemers, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, zelfstandigen werkzaam in de onderneming, … 

 

Meldingskanalen:  

ONLINE: 24u/7beschikbaar: www.westlandia.be. De meldingen komen terecht bij de preventieadviseur. 

PAPIER: op papier in envelop gericht aan Westlandia, t.a.v. de preventieadviseur, Dehemlaan 1, 8900 Ieper. 

- Indien niet anoniem: de preventieadviseur verstuurt een bevestiging van ontvangst.  

- In geval van een vraag naar een gesprek: de preventieadviseur organiseert een gesprek binnen een termijn van 

twee weken. 

- De preventieadviseur houdt een register bij van de meldingen en beoordeelt eventuele meldingen 

onafhankelijk binnen een redelijke termijn.  

- Meldingen kunnen enkel gebeuren wanneer de klokkenluider gegronde reden heeft om aan te nemen dat de 

gemelde informatie over de inbreuken op het Europese Unierecht correct is. De klokkenluider moet m.a.w. te 

goeder trouw handelen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

