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BEROEPSINLEVINGSSTAGE 

De beroepsinlevingsstage is een stage in een onderneming en wordt tussen de werknemer en jou op 
vrijwillige basis afgesloten. 

De belangrijkste doelstelling in het kader van deze stage bestaat uit het verwerven van een praktische 
ervaring en het “zich inleven” op een professionele wijze in het ondernemingsleven. 

Deze stage heeft een duur van 1 tot max 6 maanden. 

Het opleidingsplan maakt integraal deel uit van de beroepsinlevingsstage. Zonder opleidingsplan is 
de stage niet geldig. Het opleidingsplan wordt goedgekeurd door de bevoegde instelling, voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om: 

● Indien het opleidingsplan opgesteld is in het Frans =  Bruxelles Formation. 

● lndien het opleidingsplan opgesteld is in het Nederlands = VDAB  

Deze fiche behandeld de beroepsinlevingstage met een opleidingsplan goedgekeurd door Bruxelles 
Formation 

Om meer informatie te hebben over de VDAB gelieve de site te consulteren : 
https://www.vdab.be/opleidingen/beroepsinlevingsovereenkomst 

Welke zijn de uitgesloten activiteiten? 

Het is niet mogelijk om een beroepsinlevingsstage te sluiten in de volgende gevallen:  

– Indien de opleidingsactiviteiten plaatsvinden in het kader van je arbeidsovereenkomst; 

– Indien de arbeidsprestaties worden uitgevoerd in het kader van je gevolgde opleiding in een 
erkende onderwijsinstelling, voor zover de arbeidsprestaties de 60 dagen niet overschrijden; 

– Indien de stage expliciet wordt vastgesteld in je cursus en leidt tot afleveren van een diploma, 
een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid.  

Het betreft hier meer bepaald het leerlingstelsel in de middenstand en het industrieel 
leerlingstelsel; 

– Indien de stage voorbereidend is op de uitoefening van een vrij beroep of intellectueel 
dienstverlenend beroep, onderworpen aan deontologie, meer bepalend stages om advocaat, 
architect of bedrijfsrevisor te worden. 

Welk overeenkomst? 

Je beroepsinlevingsstage  moet schriftelijk of via elektronische weg worden vastgesteld, ten laatste bij 
het begin van je stage.  

Het programma of opleidingsplan is een noodzakelijk deel van de stage. Het zal een aantal verplichte 
vermeldingen hernemen die het model van de beroepsinlevingsstage bevat. 

Het opleidingsplan is opgemaakt door de werkgever in samenwerking met de bevoegde organisatie: 
Bruxelles-Formation of VDAB. 

De werkgever zal je een kopij van het arbeidsreglement geven en een verzekering nemen tegen 
eventuele ongelukken tijdens en op weg naar en van je werk. 
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Welke vergoeding?  
Als stagiair heb je recht op een vergoeding ten laste van de werkgever. De vergoeding is afhankelijk 
van uw leeftijd en zal variëren van € 589,60 (15 jaar) tot € 939,57  (21 jaar en meer) – index op mei 
2022  

Dit bedrag komt overeen met de vergoeding voor een de industriële leerling en is onderworpen aan de 
sociale zekerheid van werknemers. 

Hoe lang? 

1 tot 6 maanden 

Je bent ingeschreven als jonge werkzoekende 

Indien je als jonge werknemer ingeschreven bent tijdens de beroepsinschakelingstijd, voldoe je in 
principe aan de voorwaarden voor een BIS maar moet je wel ter beschikking blijven voor de 
arbeidsmarkt. De RVA is bevoegd om te bevestigen of je aan de voorwaarden voldoet. 

Voor een geldig verloop van de BIS raden we je aan dat je je informeert bij de RVA.  De RVA is 
bevoegd om te bevestigen of je aan de voorwaarden voldoet. De RVA kent deze vrijstelling toe voor 
een periode van maximum 6 maanden. 

 
Goed om te weten: gedurende de toekenningsperiode van de kinderbijslag , behoudt je de 
kinderbijslag , voor zolang je niet meer dan 240 uren werkt per trimester. 
 

Geniet je van een sociale uitkering? 

Je wil ervaring verwerven dankzij een stage? Om hiervoor een vrijstelling te krijgen, moet je 
gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitkeringsgerechtigde werkloze zijn en als 
werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn.  
 
De stage moeten minstens 4 weken en gemiddeld 20 uren per week duren of met minstens 27 
studiepunten overeenstemmen en hoofdzakelijk plaatsvinden van maandag tot vrijdag vóór 17 uur. 
 
Je aanvraag tot vrijstelling moet je vóór het begin van je stage via formulier DV5 bij je 
uitbetalingsinstelling indienen. Je moet wachten om je stage aan te vatten tot Actiris je toestemming 
heeft verleend. Lees de infofiche om al de details en nodige voorwaarden te weten om deze vrijstelling 
te bekomen. Het formulier D5 kan je terugvinden aan het eind van de infofiche: 
 
Deze voordelen kunnen worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat 
stagiair een vrijstelling van Actiris heeft gekregen. De cumulatie is dan toegestaan maar slechts in 
beperkte mate. De voordelen toegekend in het kader of als gevolg van een stage moeten worden 
gemeld aan de uitbetalingsinstelling door middel van het RVA document C1F  
 
 
Als je een integratie-uitkering, sociale hulp of een financiële steun van het OCMW ontvangt, dan kan 
je je richten tot deze instelling om te weten welke invloed een beroepsinlevingsstage heeft op je 
situatie en het bedrag van je sociale uitkeringen. 
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Meer Info? 

Bruxelles Formation 
https://www.bruxellesformation.brussels/suivre-un-stage/convention-immersion-professionnelle/ 
 
Tijdens de opleiding heeft u gratis toegang tot de e-learning catalogus van Bruxelles Formation 

 
Vrijstellingen Actiris 
 
www.actiris.brussels/nl/burgers/vrijstelling-van-beschikbaarheid/ >”U wilt andere studies een andere 
opleiding of een stage volgen?                 
 
Voor meer informatie betreffende de vrijstellingen kan je terecht  op het volgende mailadres : 
vrijstellingen@actiris.be 
 

Of via briefwisseling : Actiris-Dienst Vrijstellingen – Koningstraat,145 te 1000 Brussel. 

 
Beroepsinschakelingstijd 
 
RVA (Voor Brussel) :  
Charleroisesteenweg 60 - 1060 Brussel 

02 515 44 44 
www.rva.be 

 

Kinderbijslagfonds voor de Brusselsaars  
 

https://famiris.brussels/nl/faq/werkzoekende-schoolverlater 

 

Beschikbaar aanbod stageplaatsen 

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/een-bedrijfsstage-doen/ 

 

Deze informatie heeft als doel je een eerste info te bezorgen. Voor meer gedetailleerde 
informatie betreffende je persoonlijke situatie gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de 
bevoegde organisaties. 

 


