
Hoe correct en volgens  
de regels een externe expert 
inschakelen voor uw project? 
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Wat is projectsourcing?

Wat doet een projectsourcingbureau?

Projectsourcingbureaus leveren gespecialiseerde dienstverlening. Hun medewerkers zijn 

specialisten in hun vakgebied. Bedrijven uit tal van sectoren kunnen ze inzetten op specifieke 

projecten waar hun expertise vereist is. Projectsourcing bestaat in vele vormen en onder heel wat 

verschillende benamingen: aanneming, onderaanneming, consulting, contracting, detachering, 

outsourcing, payrolling, freelancers, ... 

Projectsourcingbureaus leveren experten aan bedrijven op projectbasis en dit in specifieke 

vakgebieden en voor een welbepaalde periode.
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Projectsourcing geeft bedrijven de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te 

laten uitvoeren. De werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun vakgebied: 

ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers, 

zorgpersoneel, … Bedrijven uit tal van sectoren kunnen ze inzetten op specifieke projecten waar 

hun expertise vereist is, en dit voor een korte periode of voor een langdurige opdracht.  

Op die manier kunnen ondernemingen hun projecten laten uitvoeren door mensen met de 

nodige kennis en ervaring, op het juiste moment, in de juiste rol, al dan niet op locatie.

Cijfers: Federgon-Jaarverslag 2020.
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Het Federgon-Agoria-kwaliteitslabel
biedt aan klanten bijkomende garanties

Het Federgon-Agoria-kwaliteitslabel zorgt ervoor dat projectsourcing niet kan verglijden in 

verboden terbeschikkingstelling en dat de regels in het kader van instructierecht weldegelijk 

worden gerespecteerd. Door te kiezen voor een bedrijf met kwaliteitslabel kunnen bedrijven die 

een beroep doen op projectsourcing ervan uitgaan dat ze samenwerken met een betrouwbare 

dienstverlener, zonder risico op sancties. De klant-opdrachtgever zelf loopt geen risico op 

enige aansprakelijkheid. Geen frauduleuze praktijken, maar projectsourcing volgens de regels. 

De doelstelling van het Federgon-Agoria-kwaliteitslabel is om zowel de belangen van de 

projectmedewerkers, de opdrachtgevers en de sector te vrijwaren.

Meer info over het kwaliteitslabel?  

federgon.be/de-leden/kwaliteitslabels/projectsourcing

Een strikt juridisch kader

Het wordt vaak vergeten, maar er bestaat voor projectsourcing een strikt juridische basis waarop 

gespecialiseerde bedrijven hun werknemers kunnen uitbesteden aan klanten/opdrachtgevers. 

Het gaat hier om artikel 31 van de wet van 24/07/1987. Het befaamde artikel 31 legt de nadruk 

op een sterk werkgeverschap ingeval er geopteerd wordt om projectsourcing uit te voeren in 

samenwerking met externe werknemers.

Een duidelijk omschreven commerciële overeenkomst die past binnen de juridische bepalingen 

van projectsourcing is een must om projectsourcing correct te laten uitvoeren en niet te laten 

verglijden naar verboden terbeschikkingstelling. Deze laatste vorm van dienstverlening is enkel 

mogelijk in een aantal zeer strikte gevallen: één daarvan is uitzendarbeid, waarvoor eigen 

specifieke regels gelden.

Het onderscheid met uitzendarbeid/terbeschikkingstelling wordt vooral gemaakt door het 

werkgeverschap. Bij projectsourcing behoort het werkgeverschap toe aan het projectsourcing-

bureau, die de volledige rol op zich neemt: selectie, aanwerving, opleiding, begeleiding, feedback, …
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Enkele praktische tips
als u een projectexpert wil inschakelen

Kies de juiste partner

 Zorg voor een correcte samenwerkingsovereenkomst. Uw projectsourcingbureau kan u  

hier correct in begeleiden.

 Maak een duidelijk onderscheid tussen de zuivere aanneming en de aanneming met een 

beperkte gezagsoverdracht.

 Als er sprake is van gezagsoverdracht objectiveert u best de instructies door het opleggen 

van deadlines, kwaliteitseisen, technische vereisten, materiaalkeuze, arbeidstijden, …

 Vermijd instructies over de manier waarop werknemers van het projectsourcingbureau hun 

taken moeten uitvoeren.

 Het werkgeversgezag mag niet uitgehold worden. De arbeidsovereenkomst wordt 

afgesloten tussen de projectsourcingmedewerker en het projectsourcingbureau. De 

projectmedewerker is geen werknemer van het bedrijf waar er een project wordt uitgevoerd.

 Federgon en Agoria hebben een standaarddocument voor (onder)aanneming met beperkt 

instructierecht opgesteld. Met deze modelclausules willen Federgon en Agoria (onder)

aannemers rechtszekerheid bieden. De modelclausules werden ook voorgelegd aan de 

vertegenwoordigers van de minister van Werk en van Toezicht Sociale Wetten FOD WASO.  

 

Instructierecht - Standaardclausules  

federgon.be/fileadmin/media/pdf/nl/Instructierecht_-_ 

Aannemingsovereenkomst.pdf

Het is voor klant-bedrijven niet altijd duidelijk met welke partner ze 

het best werken. Bedrijven die aangesloten zijn bij Federgon hebben 

een kwaliteitscharter onderschreven en zijn zowel voor kandidaten 

als voor klant-bedrijven een betrouwbare partner.

Meer info?  

federgon.be/de-leden

UW ENGAGEMENT
Onze ethische spelregels voor HR-dienstverlenersHet kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienst-

verlening van de leden te waarborgen. Het beoogt het tot stand komen van een sectorale ethiek die uitgroeit tot de norm voor 

heel de sector van de HR-dienstverleners.
Alle leden van Federgon verbinden zich er toe dit kwaliteitscharter altijd en onverkort toe te passen, en te laten toepassen, 

zowel naar de letter als naar de geest, in hun relaties met alle partijen die betrokken zijn bij hun economische activiteiten, 

met inbegrip van de overheid. Deze verbintenis is een conditio sine qua non om lid van Federgon te worden en te blijven. De 

(kandidaat-) leden bekrachtigen deze verbintenis door de ondertekening van dit charter door een vertegenwoordiger van het 

(kandidaat-) lid die bevoegd is om dit laatste te verbinden.

FEDERGON
KWALITEITS-CHARTER

http://www.federgon.be/fileadmin/media/pdf/nl/Instructierecht_-_Aannemingsovereenkomst.pdf
http://www.federgon.be/fileadmin/media/pdf/nl/Instructierecht_-_Aannemingsovereenkomst.pdf
http://www.federgon.be/de-leden
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