
Leer op één dag tijd de 
specifieke problematiek 
omtrent het outsourcen  
van niet-core activiteiten!

OPERATIONS  
MANAGEMENT

Valkuilen bij het werken  
met (onder-)aannemers

Onder de deskundige leiding van:

20
19www.ifbd.be/nl/ 

management-opleiding

Filip Tilleman
Advocaat-Vennoot

Michaël Verhaeghe
Advocaat

TILLEMAN & VAN HOOGENBEMT

Carlos De Wolf
Vennoot

DE WOLF ADVOCATENKANTOOR



Deze workshop staat onder de deskundige 
leiding van volgende docenten: 

Meester Filip Tilleman is vandaag een 
autoriteit binnen het Arbeidsrecht. Gedurende 
de  laatste jaren heeft hij een unieke ervaring 
opgebouwd als advocaat én adviseur binnen 
het Arbeidsrecht. Zijn praktijk – Tilleman 
& Van Hoogenbemt – is voornamelijk 
gespecialiseerd in het begeleiden van 
complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. 
Als docent combineert hij een uitgebreide 
parate kennis en een unieke ervaring met een 
uitermate pragmatische en  no-nonsense kijk 
op het Arbeidsrecht. Op deze wijze is hij het 
beste geplaatst om u gedurende deze dag een 
bruikbare handleiding van het operationele  
arbeidsrecht te bezorgen.  

Meester Michaël Verhaeghe, docent aan 
het Instituut voor Strafrecht, heeft een 
unieke ervaring opgebouwd binnen de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij is dan 
ook – zeker als advocaat met voeling in de 
praktijk – uitstekend geplaatst om deze 
training mee te verzorgen. 

Meester Carlos De Wolf is gespecialiseerd 
in openbaar aanbestedingsrecht, 
aannemingsrecht, publiek-private 
samenwerkingsverbanden, projectfinancie-
ring, … Hij adviseert o.m. diverse bedrijven, 
actief zowel in België als binnen de Europese 
Unie. Hij is tevens lid van het redactiecomité 
van het “Tijdschrift voor Aannemingsrecht”. 
Verder staat hij ondermeer in voor de analyse 
van de rechtspraak van het “Hof van Justitie” 
betreffende aanbestedingsprocedures.

WAAROM  
DIT PROGRAMMA?

OUTSOURCING – JA MAAR ….

Meer en meer ondernemingen besteden de niet-core activiteiten uit, kopen expertise 

in of vangen piekmomenten op door gebruik te maken van externe diensten. Dit 

uitbesteden of outsourcen is echter niet zonder gevaar of risico. Werken met exter-

nen en derde partijen binnen uw organisatie zorgt immers voor een zeer specifieke 

problematiek,  zowel naar arbeidsrecht, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en 

allerhande verplichtingen. 

Daarom stelt het IFBD u deze unieke training ‘Valkuilen bij het werken met (onder-)

aannemers’ voor. Op slechts één dag tijd, krijgt u van onze expertdocenten een prag-

matisch antwoord op al uw aannemingsvragen. 

MAAR WAT ZIJN NU UW RISICO’S?

Ter beschikking stellen van personeel is een vrij complexe en voor leken niet steeds 

logische problematiek. U heeft er alle belang bij de eventuele risico’s te anticiperen. 

En dit zowel bij controle van de bevoegde instanties als bij eventuele calamiteiten 

en arbeidsongevallen. En wat bij het traditionele werken met (onder-)aannemers? 

Wat zijn de risico’s? Wie is aansprakelijk? En bij partners uit de nieuwe EU-lidstaten? 

Bent u steeds aansprakelijk voor de RSZ? Wat met het vrije verkeer van diensten? 

Wat is het wettelijke kader en wat vertelt de praktijk ons? En wat als uw onderaan-

nemer illegalen tewerkstelt? Of,  als een niet-geregistreerde aannemer op uw plant 

actief is? Hoe kunt u dit controleren? En hoe verlopen de controles door de bevoegde 

inspectiediensten? Wie controleert wat? Wat mag u verwachten tijdens een routine-

controle? En wat bij een overtreding? Kortom, wie is wie en wie doet wat?

WAAROM DEZE TRAINING

Te veel organisaties zien alleen de voordelen van het werken met (onder-)aannemers 

en te weinig de risico’s en mogelijke valkuilen. U heeft er echter alle belang bij om 

met kennis van zaken te anticiperen op eventuele controles en op een verantwoorde 

wijze te reageren op bedrijfs- of arbeidsongevallen. Onze docenten zijn dé experten 

en maken u wegwijs binnen deze materie.

VERLOOP VAN DE CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag. 

(met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt een 
korte (koffie-)pauze gehouden.

HET DOCENTENTEAM

OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deelnemers aan deze 
cursus. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw collega’s. Zo 
garandeert het IFBD u een optimaal leereffect, 
gebaseerd op theoretische onderbouw en ge-
staafd met vele praktische voorbeelden.



VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter 
sprake te brengen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen gevallen-
studies naar voren te brengen gedurende deze cursus. Om dit te realiseren, 
vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving van de probleemstelling 
te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig opstellen  
volgens uw eigen informatiebehoefte.  
U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het  
telefoonnummer.: +32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be)

PROGRAMMAHET DOCENTENTEAM

Volg ons!  
@IFBDupdate

Onze opleidingen  
in primeur? 

WERKEN MET INTERIMKRACHTEN & TER BESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL
◆ Wat met interim arbeid?

❖ Algemeen kader.
❖ Veelgestelde vragen.
❖ Problematiek van de arbeidsveiligheid & aansprakelijkheid.

◆ Terbeschikkingstelling van personeel:
❖ Wettelijk kader.
❖ Praktijkgevallen.
❖ Gevaren.
❖ Wat met veiligheid & aansprakelijkheid?
❖ Wat bij arbeidsongevallen?

WERKEN MET AANNEMERS EN ONDERAANNEMERS
◆ Werken met Belgische & Europese onderaannemers:

❖ Voorzorgen.
❖ Aansprakelijkheid.
❖ Gevaren.

◆ Werken met onderaannemers uit nieuwe EU-lidstaten:
❖ Vrij verkeer van diensten.
❖ Aansprakelijkheid.
❖ Gevaren.
❖ Wettelijk kader.

◆ Werken met zelfstandigen.
◆ Werken met illegalen.
◆ Aansprakelijkheid RSZ.

CONTROLES DOOR INSPECTIEDIENSTEN OP WERKEN MET (ONDER-)AANNEMERS
◆ Wie zijn de controlerende instanties en wie controleert wat?
◆ Hoe controleren de inspectiediensten het werken met (onder-)aannemers?
◆ Welke zijn de meest courante inbreuken?
◆ Wat bij overtreding?
◆ Hoe gebeurt de opsporing van fraude?

STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING: CONCRETE TIPS
◆ Hoe zich te gedragen bij controle van sociale inspectie?
◆ Moet u alle vragen beantwoorden?
◆ Wat kan / mag u zeggen tijdens een verhoor?
◆ Wie is strafrechtelijk verantwoordelijk?

REGISTRATIE VAN AANNEMERS
◆ Wanneer is registratie verplicht?
◆ Hoe nagaan of uw onderaannemer geregistreerd is?
◆ Wat zijn de risico’s bij het samenwerken met niet-geregistreerde aannemers?
◆ Hoe wordt een aannemer geregistreerd: gunningcriteria?
◆ Wanneer kan de registratie geschrapt en/of ingetrokken worden?



INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel q horeca 

q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMERS

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme 
dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u 
als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft 
het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 
20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt be-
talen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien 
uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie 
omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:

• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging ech-
ter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal 
weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken 
voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard 
steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

VALKUILEN BIJ HET WERKEN MET (ONDER-)AANNEMERS

KOSTPRIJS: 

€ 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de 
laatste evoluties binnen uw sector. 
Daarom hebben we uw gegevens opge-
nomen in onze database. Uw informatie 
is voor eigen gebruik, wordt beveiligd 
en nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  en 
de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 
- recht op inzage, wijziging of
verwijdering van uw gegevens.

Meer informatie via onze webpagina 
www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: 
DPO@ifbd.be.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN

DATUM & LOCATIE:

https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/581/valkuilen-bij-het-werken-met-onderaannemers/inschrijven



