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STAGEOVEREENKOMST TUSSEN STAGIAIR EN STAGEMEESTER 
 
 
De stagemeester 
 
Ondernemingsnummer * 
 

 
…………………………………………………………………………………. 
 

Naam 
 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

Voornaam 
 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

Inschrijvingsnummer ITAA 
natuurlijke persoon 
 

 
…………………………………………………………………………………. 
 

 
* Enkel in te vullen indien de stageovereenkomst ondertekend wordt in naam van een rechtspersoon. Deze 
rechtspersoon duidt een beroepsbeoefenaar natuurlijke persoon aan die daadwerkelijk als verantwoordelijke 
stagemeester zal optreden. 
 
 

 

De stagiair 

Naam 
 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

Voornaam 
 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer of 
Identificatienummer 
Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid 
 

 
 
…………………………………………………………………………………. 

gaan de verbintenis aan zich te schikken naar het stagereglement (K.B. van 11 september 2020 betreffende de 
beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs) en de richtlijnen die ter zake door het Instituut 
van de Belastingadviseurs en de Accountants worden opgesteld.  
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Deze verbintenis houdt onder meer in: 

1. De stagemeester verbindt zich ertoe: 

- Om gedurende het aantal uren bepaald in artikel 5, eerste lid van het Koninklijk besluit betreffende de 
beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs, te voorzien in de opleiding van de 
stagiair door hem te begeleiden en hem te betrekken bij een voldoende aantal stagewerkzaamheden die 
hem in staat stellen de nodige beroepservaring te verwerven binnen het wettelijk, reglementair en normatief 
kader en om de begeleiding van de stagiair gedurende de volledige duur van zijn stage te verzekeren. 

- Om de stagiair werkzaamheden toe te vertrouwen die binnen het kader vallen van de opdrachten die aan de 
beroepsbeoefenaars worden toevertrouwd en begeleidt hem bij de uitvoering ervan en in het bijzonder om 
de stagiair te betrekken bij de opdrachten die door of krachtens de wet toevertrouwd zijn aan de 
gecertificeerde belastingadviseurs.  

- Om indien diens beroepservaring niet alle beroepsactiviteiten dekt die voor een stagiair nodig zijn om de 
hoedanigheid van gecertificeerd belastingadviseur te bekomen, alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de stagiair op het einde van zijn stage over de nodige kennis beschikt. 

- Om de stagiair met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, een vergoeding te betalen in 
verhouding tot de door hem gepresteerde diensten. Deze vergoeding wordt opgesteld rekening houdende 
met de bereikte graad van beroepservaring, de volbrachte stageduur en de omvang van verstrekte 
prestaties. 

- De  stagemeester  gaat  de verbintenis aan om gedurende drie jaar volgend op het einde van de 
stageovereenkomst noch rechtstreeks noch onrechtstreeks cliënteel over  te  nemen  van  de stagiair die 
een eigen cliënteel heeft zonder diens schriftelijke toestemming.   

 

 

2. De stagiair verbindt zich ertoe: 
 

- Om gedurende de volledige stageperiode actief deel te nemen aan gediversifieerde stagewerkzaamheden 
om voldoende beroepservaring voor het beroep van gecertificeerd belastingadviseur te verwerven. De 
stagiair voert daartoe zorgvuldig de opdrachten en de werkzaamheden uit waarmee zijn stagemeester of 
stagemeesters hem belasten en volgt zijn of hun instructies en richtlijnen op.  

- Om loyaal de stagewerkzaamheden uit te voeren, het beroepsgeheim te eerbiedigen en de beroepsbelangen 
van de stagemeester tijdens de stage niet te schaden. De stagiair gaat  de  verbintenis  aan  om  gedurende  
drie  jaar  volgend  op  het  einde  van  de stageovereenkomst  noch rechtstreeks noch onrechtstreeks 
cliënteel over te nemen van de  stagemeester  zonder  diens  schriftelijke  toestemming.   

Wanneer de stagewerkzaamheden bij een rechtspersoon worden uitgevoerd, wordt onder het  cliënteel  als  
bedoeld  in  de  stageovereenkomst,  het  cliënteel  van  de  rechtspersoon verstaan en, in voorkomend 
geval, van het netwerk als bedoeld in artikel 2, 13° van de wet van 17 maart 2019, waarvan deze deel 
uitmaakt.  
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3. Er kan een einde gesteld worden aan de stageovereenkomst door schriftelijke wederzijdse toestemming of door 
elk van de partijen afzonderlijk met een schriftelijke opzegging van één maand. 

De stagecommissie wordt door middel van een aangetekende zending of per e-mail met ontvangstbevestiging 
in kennis gesteld van het beëindigen van de stageovereenkomst door de partij die de opzegging doet. 

 

4. De stagemeester zal de opdrachten die worden toevertrouwd aan de stagiair aanduiden op het bijvoegsel bij de 
stageovereenkomst. Het bijvoegsel maakt integraal deel uit van de stageovereenkomst. 

 

* * * 

De stagiair en de stagemeester verbinden er zich toe om zich te schikken naar het wettelijk, reglementair en 
normatief kader van het beroep. 

Deze overeenkomst neemt een aanvang vanaf de datum van inschrijving door de Raad van het Instituut als 
stagiair in het openbaar register of vanaf de datum van goedkeuring door de Raad van het Instituut als de stagiair 
reeds ingeschreven is in het openbaar register. 

 

 

Aldus opgemaakt in……….. examplaren te………………………………………….. op………./……./………… 

 

 

 

De stagiair De stagemeester 

 

 

 

Datum en handtekening 

 
 

Datum en handtekening 
 

 

Bijvoegsel (1) : lijst van opdrachten die aan de stagiair toevertrouwd worden 


