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CHECKLIST VOOR WIE  

OP STAGE GAAT IN EUROPA 
 

 

FINANCIËLE STEUN KRIJGEN 
 
Zich in een ander Europees land vestigen om er een beroepsstage te doen, kost geld. Gelukkig bestaan 
er verschillende steunprogramma's die een dergelijk project financieel mogelijk maken!  
 
Actiris International helpt u bij het verkrijgen van deze financiële steun op basis van:  
 

- een stageaanbieding waarvoor u zich kandidaat wilt stellen, via www.actirisinternational.be 
- uw eigen beroepsproject: via het formulier dat u ons toestuurt via 

financeyourmobility@actiris.be 
 
Voor een duidelijk en realistisch beroepsproject kunt u meermaals financiële hulp krijgen!  
   
    
Wenst u meer informatie?  

- Op www.actirisinternational.be vindt u meer informatie over alle programma's en hun 
deelnemingsvoorwaarden: Boost 30+, Europese stages  en Eurodyssey  

 
 

INSCHRIJVING BIJ ACTIRIS 
 
Voordat u vertrekt, moet u zich bij Actiris als niet-werkende werkzoekende inschrijven, d.w.z. als 
werkzoekende in de beroepsinschakelingstijd, als uitkeringsgerechtigde of als vrije werkzoekende (niet 
aan het werk zijn, niet in zijn vooropzegperiode zitten, niet studeren, geen beroepsopleiding volgen). 
U kunt zich online inschrijven via MijnActiris of u kunt langsgaan bij uw Actiris-agentschap.  
 
Op de 1e dag van uw stage zal uw referent-consulent bij Actiris International een actie in uw dossier 
invoeren, die aangeeft dat u zich niet in Brussel bevindt en die voorkomt dat u automatisch door Actiris 
zult worden opgeroepen.  
 
 
 
 
 

 

http://www.actirisinternational.be/
http://www.actirisinternational.be/FinancialHelp/Project.aspx?lang=Nl
mailto:financeyourmobility@actiris.be
http://www.actirisinternational.be/
http://www.actirisinternational.be/Boost30.aspx
http://www.actirisinternational.be/TraineeshipAbroad/EuropeanTraineeshipsProgramme.aspx
http://www.actirisinternational.be/TraineeshipAbroad/EurodysseyTraineeshipsProgramme.aspx
https://my.actiris.be/Dem/pages/home.aspx?source=ACTIRIS&lang=NL
http://www.actiris.be/ce/tabid/759/language/nl-BE/Onze-agentschappen-van-Actiris.aspx
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MEE TE NEMEN DOCUMENTEN 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste reisdocumenten die u in orde moet brengen 
voordat u vertrekt.  

 

Identiteitskaart  
 
Als u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en u 
een stage gaat doen in een ander Europees land, zal uw identiteitskaart volstaan. Controleer wel goed 
de geldigheidsdatum van uw kaart.  

 

Arbeidskaart 
 
Als burger van de Europese Unie (EU) heeft u gewoonlijk geen arbeidskaart nodig om in de EU te 
werken. Er zijn echter uitzonderingen, met name voor Kroaten. Ga voor meer informatie naar de 
officiële website van de Europese Unie. 
 
Vreemdelingen van buiten de EER die een verblijfsvergunning hebben gekregen in een Europees land 
moeten bij de bevoegde autoriteiten van het land van hun bestemming navragen of zij daar kunnen 
werken.  
 

Europese ziekteverzekeringskaart 
 
Als u tijdens een tijdelijk verblijf in een van de 28 lidstaten van de Europese Unie (plus Zwitserland, 
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) medische verzorging nodig heeft, zullen uw onvoorziene en 
medisch noodzakelijke kosten worden vergoed wanneer u de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) 
kunt voorleggen. U kunt de kaart vóór uw vertrek naar het buitenland gratis aanvragen bij uw Belgische 
ziekenfonds.  
 
 
Wenst u meer informatie? Actiris is niet bevoegd inzake de ziekenfondsen. Wij raden u aan:  

- Rechtstreeks contact op te nemen met uw ziekenfonds 

 
 

 

ADRES IN BRUSSEL  
 
Om financiële steun te kunnen krijgen via onze stageprogramma's, moet u in Brussel gedomicilieerd 
zijn. Als u uw wettelijke woonplaats in België behoudt, behoudt u ook uw Belgische 
socialezekerheidsrechten. Wij raden u daarom aan om uw gewone verblijfplaats in België te behouden 
gedurende de beperkte duur van uw stage in Europa.  
 
Controleer op de website Uw Europa of u al dan niet verplicht bent zich in te schrijven in de 
buitenlandse gemeente waar u zult verblijven.  
 
 
 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/visa_pour_la_belgique/veelgestelde_vragen/espace_economique_europeen
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-permits/index_nl.htm
https://www.belgium.be/nl/gezondheid/op_reis/europese_kaart
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm
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Registreer u ook op de website Travellers Online van de FOD Buitenlandse Zaken. Zo kan de FOD u snel 
bereiken in geval van een ernstige crisis (een natuurramp, een politieke crisis, een ongeluk enz.). 
 
 
Wenst u meer informatie? Actiris is niet bevoegd voor deze materie. Wij raden u aan:  

- Contact op te nemen met de dienst bevolking van uw gemeente 
- De site van de federale overheid en de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse 

Zaken te raadplegen: hier vindt u informatie over de formaliteiten bij een verblijf in het 
buitenland 

 

 
 

FISCALE ASPECTEN 
 
De financiële steun voor stageprogramma's in Europa via Actiris International wordt als 
onkostenvergoeding beschouwd en niet als een loon. Deze onkostenvergoeding dekt geen 
arbeidsprestaties. Het gaat om steun die bijdraagt tot het welslagen van uw verblijf in het buitenland 
in het kader van een mobiliteitsprogramma.  
 
 
Wenst u meer informatie? Actiris is niet bevoegd voor deze materie.  

- Voor meer informatie raden wij u aan contact op te nemen met de federale overheidsdienst 
Financiën. 

 
 
 

LEVENSDUURTE: 
 
Het dagelijks leven in het land van uw bestemming kan duurder of minder duur zijn dan in het Brussels 
Gewest. Informeer u voordat u vertrekt over het land waar u zult verblijven en de kosten van het 
dagelijks leven: hoeveel kost een brood, een cinematicket, een restaurantbezoek, de huur van een 
appartement enz.?  Zo kunt u inschatten welk bedrag u nodig zult hebben bovenop de steun die u via 
Actiris International kunt verkrijgen en wat u hiermee zult kunnen kopen.  
 
 
Wenst u meer informatie? Actiris is niet bevoegd voor deze materie. 

- Vergelijk de levensduurte in de stad waar u woont en de stad waar u naartoe trekt. 
- Lees meer over de leef- en werkomstandigheden in andere Europese landen via het EURES-

portaal. 

 
  

https://travellersonline.diplomatie.be/
https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://financien.belgium.be/nl/particulieren
https://financien.belgium.be/nl/particulieren
https://www.lecoutdelexpat.com/
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=nl&catId=490&parentId=0
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=nl&catId=490&parentId=0


 

Actiris  Update op 19/03/20 
Sterrenkundelaan 14 

1210 Brussel        www.actiris.brussels.be 

 
4 

 

SOCIALE ZEKERHEID 
 
Als u uw domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdt, behoudt u ook uw 
socialezekerheidsrechten in België. Dit is evenwel slechts mogelijk wanneer u voor beperkte tijd elders 
in Europa zult verblijven. 
 
 
Wenst u meer informatie? Actiris is niet bevoegd inzake sociale zekerheid. Meer informatie over 

sociale zekerheid in het buitenland vindt u: 

- op de portaalsite Uw Europa 
- in de rubriek "Wonen en werken" op de website van EURES 
- onder het thema Sociale zekerheid in het buitenland op belgium.be of in de applicatie België 

verlaten 
 

 

Kinderbijslag:  
 
Zoals reeds gezegd, is de financiële steun die via Actiris International wordt toegekend een 
onkostenvergoeding (voor vervoerskosten, logement enz.) en geen loon. Dit voordeel heeft dan ook 
geen gevolgen voor de kinderbijslag, als u die ontvangt.  
 
Weet ook dat, in de EU, het land dat verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid, dus ook uw 
gezinstoelagen (onder andere kinderbijslag), afhangt van uw economische situatie en uw woonplaats, 
en niet van uw nationaliteit. De nationale wetgevingen bepalen onder welke voorwaarden de ouders 
gezinstoelagen krijgen. Meestal hebben ouders recht op toelagen in een bepaald EU-land als: 
 

- zij daar werken; 
- zij er een uitkering of pensioen ontvangen via het socialezekerheidsstelsel van dat land; 
- zij daar wonen. 

 
Goed om weten met het oog op uw terugkeer naar België: 
Voordat u het land verlaat, moet u, als u kinderen heeft, bij uw plaatselijke kinderbijslagfonds het 
document E405 aanvragen. Dit is een attest van stopzetting van betaling van de kinderbijslag. U zult 
dit formulier nodig hebben om in België opnieuw kinderbijslag aan te vragen. Als u werkt, wordt de 
kinderbijslag betaald door het kinderbijslagfonds waarbij uw werkgever is aangesloten. Als u werkloos 
bent, moet u de aanvraag indienen bij FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag. 
 
 
Wenst u meer informatie? Actiris is niet bevoegd inzake kinderbijslag. : 

- U vindt meer informatie in de rubriek Gezinstoelagen op de website Uw Europa en op de site 
van het Belgisch federaal agentschap voor de kinderbijslag FAMIFED. 

 
 
  

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_nl.htm
https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage
https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_het_buitenland/sociale_zekerheid
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/benefits/index_nl.htm
https://bruxelles.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/basiskinderbijslag
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Ziekenfonds: 
 

Tijdens uw stage in Europa dient u gedurende uw volledige verblijf in het buitenland voldoende gedekt 
te zijn qua sociale bescherming, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Als u tijdens een verblijf in een land van de Europese Unie (plus Zwitserland, Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein) medische verzorging nodig heeft, zullen uw kosten worden vergoed wanneer u de 
Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) kunt voorleggen. De EZVK is op naam en is enkel bruikbaar 
als u tijdelijk in het buitenland verblijft en onvoorzien medische zorgen nodig heeft. Uw medische 
kosten zullen deels of volledig aan u worden terugbetaald. U kunt de EZVK gratis aanvragen bij uw 
ziekenfonds. Als bewijs van uw reële interesse dient u uw referent-consulent bij Actiris International 
vóór de ondertekening van uw stageovereenkomsten een kopie van uw Europese 
ziekteverzekeringskaart te bezorgen. 
 
Opgelet: de EZVK is geen vervanging van de verzekering voor bijstand in het buitenland/repatriëring in 
het kader van een beroepsstage in Europa, aangezien ze slechts geldig is voor een verblijf van maximaal 
3 opeenvolgende maanden. Bovendien zal de verzekering voor bijstand in het buitenland/repatriëring 
die Actiris onderschrijft alleen geldig zijn als u bij een Belgisch ziekenfonds aangesloten bent. Informeer 
ook bij uw ziekenfonds welke formaliteiten u vóór, tijdens en na uw stage moet vervullen om uw recht 
op gezondheidszorg te behouden. 
 

Werkloosheidsuitkering  
 
Als u net bent afgestudeerd:  
 
De beroepsinschakelingstijd is de periode van uw inschrijving als werkzoekende na het einde van uw 
studies. Tijdens deze periode moet u alles in het werk stellen om een job te vinden. Als u aan het einde 
van de beroepsinschakelingstijd geen werk heeft gevonden, kunt u eventueel een 
werkloosheidsuitkering aanvragen op basis van uw studies. Deze uitkeringen, betaald door de RVA, 
worden inschakelingsuitkeringen genoemd.  
 
Het is daarom uiterst belangrijk dat u vóór uw vertrek met de RVA contact opneemt om volledig op de 
hoogte te zijn van uw situatie en om na te gaan of u tijdens en na uw beroepsstage in Europa in 
aanmerking komt voor inschakelingsuitkeringen. Indien u hier inderdaad voor in aanmerking komt, zal 
vóór uw vertrek naar het buitenland bij de RVA een aanvraag moeten worden ingediend om de stage 
in Europa te laten meetellen als beroepsinschakelingstijd (formulier C36.5). Uw referent-
stageconsulent vult dit document in en bezorgt het u via e-mail ter nazicht. Nadat u het document ter 
plaatse bij Actiris International heeft ondertekend, geeft u het formulier door aan de RVA. 
 
U ontvangt de beslissing van de RVA via de post op uw domicilieadres (in Brussel). U dient uw consulent 
een kopie van deze beslissing te bezorgen (dat mag via e-mail), opdat hij uw Actiris-dossier kan 
bijwerken. 
  

https://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne
https://www.rva.be/nl
https://www.rva.be/nl/burgers/werkloosheid/beroepsinschakelingstijd
https://www.rva.be/nl/contactformulier
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U ontvangt een werkloosheidsuitkering en u wilt die tijdens de stageperiode in het buitenland 
behouden: 
 
Vóór het begin van uw stage in Europa zal bij uw uitbetalingsinstelling een aanvraag tot vrijstelling 
moeten worden ingediend (formulier DV14). Uw referent-stageconsulent zal u het document via e-
mail sturen. Gelieve dit formulier naar uw betalingsinstelling te sturen, nadat u het ondertekend hebt 
tijdens uw sollicitatiegesprek in de kantoren van Actiris International. 
 
Vervolgens geeft u zelf het volledig ingevulde formulier door aan uw uitbetalingsinstelling, nadat u het 
ter plaatse bij Actiris International heeft ondertekend. De toekenning van deze vrijstelling gebeurt niet 
automatisch en is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Daarom vragen we u om de 
informatiefiche m.b.t. formulier DV14 in de rubriek Controle & Vrijstellingen - Vrijstelling van 
beschikbaarheid op de website www.actiris.be te raadplegen.  
 
U ontvangt de beslissing van de dienst Vrijstellingen van Actiris via de post op uw domicilieadres (in 
Brussel). U dient uw consulent een kopie van deze beslissing te bezorgen (dat mag via e-mail), opdat 
hij uw Actiris-dossier kan bijwerken. 
 
Op het einde van elke stagemaand dient u naar uw uitbetalingsinstelling een papieren controlekaart 
C3C (te verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling) of een eC3/elektronische C3 (te verkrijgen via het 
portaal van de sociale zekerheid) te sturen.  
 
 
Wenst u meer informatie? Actiris is niet bevoegd inzake werkloosheidsuitkeringen. Voor bijkomende 
informatie kunt u zich wenden tot: 
 

- De RVA 
- Uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) 
- De dienst Vrijstellingen van Actiris (vrijstellingen@actiris.be) 

 
 
 
 
 
 

http://www.actiris.be/
http://www.socialsecurity.be/
https://www.rva.be/nl
https://www.rva.be/nl/uitbetalingsinstellingen
mailto:dispenses@actiris.be

