
(Schijn)zelfstandigheid en het verdiende loon 
Uitdagingen en opportuniteiten voor de gerechtsdeurwaarder 

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers 

Tijdens deze interactieve opleiding belicht meester Steven Renette in een eerste deel het statuut van de kandidaat-

gerechtsdeurwaarder. Sinds de wijzigingen aan het stagereglement, mogen kandidaat-gerechtsdeurwaarders hun stage 

immers ook als werknemer vervullen. Hoe verhoudt dit statuut zich met collega’s die hun stage als zelfstandige verrichten? 

En onder welk stauut kunnen/mogen zij verder werken, eens geslaagd voor het vergelijkend examen, in afwachting van een 

eventuele benoeming?  

Vervolgens neemt meester Ludo Vermeulen het loon en de andere voordelen voor werknemers onder de loep. Wat zijn de 

fundamenten en waar dient u op te letten? Hoe gaat u om met overuren en wat met kostenvergoedingen? En niet 

onbelangrijk, hoe bouwt u op een voor u interessante manier aan uw ‘appeltje voor de dorst’? 

Datum:   

Do 9 juni 2022: interactief webinar, van 15u30 tot 19u00 

Sprekers: 

 Steven Renette, advocaat, vennoot Mploy advocaten sociaal recht

 Ludo Vermeulen, advocaat, vennoot Mploy advocaten sociaal recht

Programma: 

Onder andere volgende topics en vragen komen tijdens deze opleiding aan bod: 

 (Schijn)zelfstandigheid

 Volstaat een schriftelijke overeenkomst of is er méér vereist?

 Welke afspraken zijn toegelaten en welke zeker niet?

 Wat zijn de aandachtspunten van de inspectiediensten in een onderzoek naar schijnzelfstandigheid?

 Wat zijn de financiële risico’s voor de opdrachtgever indien er tot schijnzelfstandigheid wordt besloten?

 … 

 Het verdiende loon

 Fundamenten en caveats

 Kostenvergoedingen

 Overurenloon

 Niet-recurrente prestatiegebonden bonus

 Winstpremies

 Opties/warranten

 Innovatiepremie

 Mobiliteit

 Groepsverzekering

 Individuele pensioentoezegging

 Zachte landingsbaan

 …



ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  ..................................................................................................................................................  

E-mailadres: …………………………………………………………………………………. 

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

Btw-nummer:  .......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s): 

Naam deelnemer 1: ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

Postadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………… 

Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

Postadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………… 

 

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van do 9 juni 2022: € 307 excl. btw.  

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 285,51 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen  

één gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Interactief webinar do 9 juni 2022:  .  ……(aantal) personen 

 

 

  Ik schrijf me in als lid van de NVKSG en betaal de ledenprijs 276,30 excl. btw per deelnemer. 

   Interactief webinar do 9 juni 2022:  .  ……(aantal) personen 

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. 

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde 
van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be. 
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 
medewerker de sessie(s) te laten volgen. Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de  
betreffende sessie. 
 

Studieavond 

(Schijn)zelfstandigheid 
en het verdiende loon 

 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 
info@knopspublishing.be met  
uw inschrijvingsgegevens 
 

 
 
Deelname webinar:  
 
Om te kunnen deelnemen aan het 
webinar, ontvangt u 2 maal dezelfde 
toegangslink tot de 
webinaromgeving:  
de eerste keer: uiterlijk 2 dagen 
vooraf, de tweede keer: op de dag 
van de uiteenzetting zelf, één uur 
voor aanvang.  
 
Mocht u de mail niet hebben 
ontvangen, gelieve uw ‘spam’ te 
controleren op afzender 
‘KnopsPublishing’.  
 
De documentatie wordt u per post 
bezorgd en is eveneens te 
downloaden via de link in de 
uitnodiging en in de opvolgingsmail 
met kort evaluatie-formulier. 
 
 
 
 

 

                          

 

 

Dagschema  

15u30-15u40     Inleiding     

15u40-16u30     Deel 1   

16u30-16u40     Vragen en antwoorden 

16u40-16u50     Pauze     

16u50-17u40     Deel 2 

17u40-17u50     Vragen en antwoorden 

17u50-18u00     Pauze 

18u00-18u50     Deel 3 

18u50-19u00     Vragen en antwoorden     

 

  

 Erkenning 

Deze opleiding is erkend als permanente vorming 

voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechts-

deurwaarders door het Kenniscentrum voor 

Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 465489 

voor 3 punten. 
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http://www.knopspublishing.be/

