
Annuleringen, afwezigheden en kosten*  
 

 
Engagementen in  
groeps- & online 
activiteiten 

Inschrijven in een leeractiviteit is een engagement en impliceert deelname! 

• Voor een medewerker ingeschreven in een groepsopleiding (klassikale opleidingen of workshops) en 
die niet deelneemt  worden kosten aangerekend voor laattijdige afmeldingen en afwezigheden zonder 
schriftelijke verwittiging.  

• Voor medewerker ingeschreven in een online leeractiviteit (webinars, e-learnings) worden kosten 

aangerekend voor niet deelname of bij beperkte deelname. 

 
Voor hen wordt een onkostennota opgesteld en bezorgd aan de Hr contactpersoon binnen de onderneming.  

 

To Do’s bij niet 
deelname   

De medewerker, de chef of de Hr-contactpersoon brengt Fopas schriftelijk op de hoogte van:  
- het uitstel van de groepsopleiding (bij ziekte bijv.)  

- de definitieve verwijdering van de inschrijving en/of het schrappen van de persoon uit de Fopas-databank  

- de eventuele vervanging door een collega  

 
Administratieve en 

financiële sancties  

 

 

 

 

 
 

 

 

Vermijden van 
annuleringskosten  

Vermijden van sancties of annuleringskosten kan door ons:  
• tijdig de annulering schriftelijk te melden  
• de vervanging door een collega voor te stellen  

 

 

* 
Gemiddelde opleidingskost per deelnemer en per dag (BTW niet van toepassing) 

Alle domeinen behalve Verzekeringstechniek via Insert 115 EUR/dag 

Verzekeringstechniek via Insert Kost -factuur Insert 

 
De tarieven worden jaarlijks in september aangepast op basis van de gemiddelde kost van de opleidingen van het jaar 
vooraf. Versie 09/2017  

 

Groepsopleidingen Administratieve sanctie  Financiële sanctie  
2 opeenvolgende annuleringen voor een 
bepaalde groep   

De inschrijving van de 
deelnemer wordt geschrapt. Hij 
kan zich opnieuw inschrijven. 

  
Nihil  

Schriftelijke mededeling 5 werkdagen vóór de 
start van de opleidingsgroep  

  
Nihil  

  
100 EUR  

Schriftelijke mededeling 1 dag vóór de start of 
op de eerste (les)dag  

  
Nihil  

  
200 EUR  

Afwezigheid zonder schriftelijke mededeling 
vóór de start van de opleiding  

De inschrijving van de 
deelnemer wordt geschrapt. Hij 
kan zich opnieuw inschrijven. 

150 EUR 
administratiekost + 
gemiddelde 
opleidingskost per 
deelnemer en per dag * 

Online producten Financiële sanctie 

Geen deelname aan e-learnings of webinars, of minder dan 10 minuten 100 EUR 

Bevestigde in-company opleiding Financiële sanctie 

Annulering 10-6 kalenderdagen vóór de training 
Annulering 5-1 kalenderdagen vóór de training 

600 EUR/dag 
1.200 EUR/dag 


