STAGEOVEREENKOMST TUSSEN DE STAGEMEESTER EN DE STAGIAIR
DE STAGEMEESTER
Voornaam + Naam : ........................................................................................
wonende te ....................................................................................................
e-mail adres …………………………………………………………………………………………………………………..
rijkregisternummer ……………………………………………………………………………………………………….
Boekhouder BIBF

Boekhouder – Fiscalist BIBF (*)

Accountant IAB

Accountant – Belastingconsulent IAB (*)

Bedrijfsrevisor IBR (*)

(*) aanduiden wat past

ingeschreven op het tableau onder het nummer .......................
DE STAGIAIR
Voornaam + Naam : .........................................................................................
wonende te ....................................................................................................
rijkregisternummer ……………………………………………………………………………………………………….
gaan de verbintenis aan zich te schikken naar het stagereglement (K.B. 10 april
2015) en de richtlijnen die door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en
Fiscalisten worden opgesteld, alsook het Reglement van Plichtenleer van het
Beroepsinstituut (K.B. 18 juli 2017).
Huidige overeenkomst houdt onder meer in :
1. De verbintenis van de stagemeester de vorming van de stagiair te verzekeren
door deze te begeleiden en te betrekken bij de werkzaamheden in de zin van
artikel 49 van de Wet van 22 april 1999. De werkzaamheden moeten de stagiair
toelaten om tegen het einde van de stage op voldoende wijze de noodzakelijke
beroeps- en praktijkervaring, alsook kennis van de deontologie te hebben
verworven;
2. De verbintenis van de stagiair zich met goede wil en vlijt aan de stage te wijden
en de opdrachten waarmee hij belast wordt gewetensvol uit te voeren;
3. De verbintenis van de stagiair en de stagemeester om zich tijdens de stage te
schikken naar de op hen statuut (zelfstandige/bediende/ambtenaar)
toepasselijke regels inzake beroepsgeheim en discretieplicht.
4. De stagiair en de stagemeester gaan de verbintenis aan om gedurende de stage
en twee jaar na het beëindigen van de stageovereenkomst geen dossiers over te
nemen van hun respectief cliënteel zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij die bij de stageovereenkomst betrokken was.
5. De verplichting van de stagemeester de kosten op zich te nemen die de externe
stagiair gemaakt heeft voor rekening van en met voorafgaandelijke toestemming
van de stagemeester.
In geval van onderaanneming, de verplichting van de stagemeester om in een
geest van beroepssamenhorigheid de externe stagiair financieel te vergoeden
voor de effectief geleverde prestaties. Hiertoe zal een overeenkomst van
zelfstandige dienstverlening worden ondertekend tussen externe stagiair en
stagemeester, in twee exemplaren, waarvan beide partijen een exemplaar
bijhouden.
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6. De interne stagiair verbindt er zich toe om niet op zelfstandige basis prestaties
leveren voor zijn werkgever.
7. De terugbetaling van kosten en verloning van de interne stagiair (bediende
/ambtenaar) volgt uitsluitend uit een arbeidsovereenkomst of het toepasselijke
statuut.
8. De verplichting in hoofde van de stagemeester om de werkzaamheden van de
stagiair op te volgen en de stagiair te begeleiden bij de werkzaamheden als
boekhouder (-fiscalist) telkens deze hem hierom verzoekt.
9. Indien de stagiair stage doet binnen het kader van een dienstverband (bediende
/ambtenaar) dan is huidige stageovereenkomst niet te beschouwen als een
arbeidsovereenkomst of gelijkwaardig.
10.
Indien de stagiair stage doet als zelfstandige, bevestigen beide partijen dat
zij niet met mekaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of enige andere
vorm van ondergeschiktheid.
Conform artikel 8 van het stagereglement kan er voortijdig een einde worden
gesteld aan huidige stageovereenkomst :
1) mits een vooropzeg van twee maanden aan de andere partij betekend;
2) mits schriftelijke toestemming van beide partijen;
3) om een gegronde reden, die door de Kamer wordt beoordeeld nadat de partijen gehoord of minstens
behoorlijk opgeroepen werden.
Het beëindigen van de stageovereenkomst moet betekend worden aan de Uitvoerende Kamer door de
partij die de opzeg doet.”

De stage vangt aan op de datum die door de Uitvoerende Kamer wordt
vastgelegd als begindatum van de stageperiode. Dit is ook de datum vanaf
wanneer deze stageovereenkomst uitwerking heeft. Deze datum wordt
meegedeeld in de beslissing.
De stage ten belope van minstens één jaar en maximaal zes jaar zal worden
uitgeoefend als
Intern als bediende of ambtenaar
Extern – als zelfstandige in hoofdberoep
Extern – als zelfstandige in bijberoep.
En dit over een periode van .......... maanden. Deze periode is louter indicatief.
Gedaan te ............................................... op ..................... in drie originele
exemplaren.
De drie exemplaren, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de partijen, worden overgemaakt aan het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Na inschrijving op de lijst van de stagiairs, wordt
één exemplaar aan de stagiair en één aan de stagemeester toegezonden. Het derde exemplaar blijft
gevoegd bij het dossier van de kandidaat.
De Uitvoerende Kamer is bevoegd om kennis te nemen van elk geschil in verband met deze
stageovereenkomst.
Door de aanvaarding van het aangevraagde ontslag van de stagiair door de Uitvoerende Kamer of door
beëindiging van het lidmaatschap van de stagemeester bij één van de Instituten, wordt deze overeenkomst
zonder voorwerp.

De stagiair

De stagemeester

Datum en handtekening

Datum en handtekening
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