MODEL VAN EEN STAGEOVEREENKOMST AFGESLOTEN TUSSEN EEN
STAGIAIR-ACCOUNTANT OF STAGIAIR-BELASTINGCONSULENT EN EEN
STAGEMEESTER DIE ZIJN ACTIVITEITEN UITOEFENT ALS
NATUURLIJK PERSOON

STAGEOVEREENKOMST
Ondergetekenden:

De heer/mevrouw
..............................................................................., natuurlijk
persoon, accountant en/of belastingconsulent1 ingeschreven op de ledenlijst onder het
lidnummer ………..…………
Wonende te ………………………………………………………………
………………………………………………………………
hierna genoemd ‘stagemeester’,
EN

Mr/Mw. ...............................................................................
Stagiair-accountant
Of
Stagiair-belastingconsulent2
met IAB-stagenummer : .......................
wonende te .........................................................................
.........................................................................

hierna genoemd ‘stagiair’,
Sluiten de huidige stageovereenkomst en gaan de verbintenis aan zich naar het
stagereglement te voegen en zich te gedragen naar de onderrichtingen en richtlijnen die
door het IAB worden opgelegd.
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Deze verbintenis houdt onder meer in:
1. de verbintenis van de stagemeester de opleiding van de stagiair te verzekeren door hem
te leiden en hem te betrekken bij de werkzaamheden van accountant en/of
belastingconsulent3; deze werkzaamheden moeten er op voldoende wijze toe bijdragen
hem de nodige beroepservaring te laten verwerven alsook de omgang met de voorschriften
van de plichtenleer.
2. de verbintenis van de stagiair zich in goede wil en vlijt aan de stage te wijden en de
opdrachten waarmee hij wordt belast gewetensvol uit te voeren.
3. de verbintenis van de stagiair het beroepsgeheim te eerbiedigen. Dat behelst onder meer
het verbod feiten openbaar te maken waarvan hij tijdens zijn stage kennis heeft genomen.
Hij verbindt er zich tevens toe op geen enkele manier de beroepsbelangen van de
stagemeester in het gedrang te brengen en meer bepaald om, noch tijdens de stage, noch
gedurende drie jaar volgend op het einde van de stageovereenkomst geen rechtstreeks,
noch onrechtstreeks cliënteel over te nemen van de stagemeester zonder diens schriftelijke
toestemming.
4. de verbintenis van de stagiair om als hoofdactiviteit de opdrachten van de accountant of
de belastingconsulent4 uit te voeren. Hij verbindt er zich tevens toe jaarlijks minstens
1 000 uren te besteden aan de opdrachten die zijn stagemeester hem geeft en die hij
gewetensvol uitoefent in overeenstemming met de instructies en de richtlijnen van de
stagemeester.
5. behoudens overmacht, te beoordelen door de Stagecommissie van het IAB, is de
stagiair, zodra de stage begonnen is, gehouden de stage voort te zetten.
6. de verplichting van de stagemeester de kosten op zich te nemen die de stagiair gemaakt
heeft met toestemming van de stagemeester.
7. de verplichting van de stagemeester in een geest van beroepssamenhorigheid de stagiair
te belonen voor de daadwerkelijke hulp die hij hem verleend heeft;

Het eerste stagejaar wordt beschouwd als een proefperiode. Elke partij kan een einde
stellen aan de stageovereenkomst door een vooropzeg van 1 (één) maand. De
Stagecommissie zal hiervan in kennis gesteld worden door de initiatiefnemende partij.
Zodra deze periode verstreken is, kan de stage enkel worden verbroken hetzij met
wederzijdse toestemming van de partijen, hetzij wegens een gegronde reden, die door de
Stagecommissie beoordeeld wordt na de partijen gehoord te hebben.
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Onderhavige stageovereenkomst zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Stagecommissie van het Instituut en zal in werking treden vanaf het ogenblik dat de Raad
van het Instituut beslist heeft de stagiair toe te laten tot de stage.
Onderhavige overeenkomst wordt in drie exemplaren overgemaakt aan het IAB.
Een exemplaar wordt toegestuurd aan de stagemeester en een ander aan de stagiair.
Het derde exemplaar blijft gevoegd bij het dossier van de kandidaat ten zetel van het
Instituut.

De stage wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of van een
overeenkomst van zelfstandige dienstverlening5.
De partijen komen overeen dat de huidige overeenkomst aanvang neemt vanaf de datum:
…./…./…..
Aldus opgemaakt in drie exemplaren te .......................................................
op ...../...../.......

De stagiair
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De stagemeester

