I.E.A. Instituut van de Auto-experts
I.E.A. Institut des Experts en Automobiles

Woluwedal 46 Bus 5 1200 Brussel
Boulevard de la Woluwe 46 Bte 5 1200 Bruxelles

Stageovereenkomst

Gezien de wet van 17 mei 2002 wat betreft de erkenning en bescherming van het beroep van de
auto-expert en met de oprichting van het instituut van de auto-experts( na opvolging van de wet van
15 mei 2007) en met betrekking tot artikel 20;
Gezien de Raad van het I.A.E. wil verduidelijken dat de rechten en de plichten van de stagiair en de
stagemeester gelijk zijn zoals deze beschreven zijn in het stagereglement;
Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen
van de partijen.

Enerzijds,
De stagiair: Naam______________________________________
Voornaam(en)_______________________________
Adres_______________________________________
PC_________________Woonplaats_______________
GSM:________________________________________
E-mail_______________________________________
Ondernemingsnr. eventueel______________________
Anderzijds,
Stagemeester:____________________________________________
(Bedrijf)
Adres_________________________________________
PC_______________Woonplaats___________________
Tel___________________________Fax______________
GSM:__________________________________________
E-mail_________________________________________
N°I.A.E.________________________________________
Ondernemingsnr_________________________________

Er is het volgende overeengekomen:

Artikel 1 :Duur van de overeenkomst
De stagemeester zet zich in om de hieronder omschreven stagiair op te leiden voor een periode van
stage voor 2(twee) jaren.
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De stageovereenkomst vangt aan op de datum van intrede van de stagiaire op de lijst van de Raad.
(VAK VOORBEHOUDEN AAN HET INSTITUUT) :
Als de huidige overeenkomst niet het eerste is ,getekend door de stagiair en indien hij reeds ingeschreven is
op de lijst van stagiairs, zal de huidige overeenkomst aanvangen op ………………………………………………en
voor een periode van………………………….

Hij is akkoord dat de vervaldatum van de overeenkomst niet voor of na de tweede verjaardag valt
van de inschrijving op de lijst van de stagiaires, alleen in geval van schorsing van de verplichtingen
van de stage(art 11§2 van het stagereglement), van de stopzetting van de huidige overeenkomst, of
niet meer voldoet aan de eisen als stagiair en als lid van het Instituut ( art 17§2 van de wet van 15mei
2007), de schorsing van de stagiair ( art 28§1 van de wet van 15 mei 2007) en de schrapping van de
stagiair (art 28 §1 van de wet van 15 mei 2007) of verkorting van de stageduur in toepassing van
artikel 19 van de wet 15 mei 2007.

Artikel 2: De verantwoordelijke van de stagiair
Om de slaagkansen van de stage te verhogen neemt de stagemeester de toevertrouwde elementen
van de bijscholing van de stagiair in overweging. Hij tekent als verantwoordelijke van de stagiair.

M___________________________________Hoedanigheid_________________________________
Tel_____/_____________GSM________/_______________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________

Artikel 3
De stagemeester informeert de Stagecommissie van elke afwezigheid van de stagiaire gedurende de
voorziene dagen voor de uitvoering van de stage.

Artikel 4:
4.1. De stageovereenkomst kan door elke partij unilateraal worden opgezegd door middel van een
aangetekende brief die dezelfde dag naar de andere partij evenals naar de Stagecommissie wordt
gestuurd. In dat geval wordt de opzegging van kracht een maand na de datum van verzending van de
aangetekende brieven (art. 7§3 alinea 1 van het stagereglement).
De stagiair erkent bij gebrek aan tucht, bij overtreding van het reglement van interne orde, krachtens
zijn Stagemeester, waarvan hij de toepassing aanvaardt heeft in begin van de stage, zonder reden
afwezig zijn, dan kan de Stagemeester de huidige overeenkomst stopzetten in overeenstemming met
artikel 4§1 van de huidige overeenkomst.
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In geval dat één van de partijen ( de Stagemeester of de stagiair ) niet voldoen aan de verplichtingen
wat betreft de huidige stageovereenkomst en of stagreglement van het Instituut , de betrokken partij
informeert de Stagecommissie door middel van een schrijven.
Als de Stagemeester zijn verplichtingen niet nakomt, kan de betreffende Raadkamer van het I.A.E. de
stageovereenkomst ontbinden ( artikel 14§5 van het stagereglement )

4.2. Zodra de stagemeester niet meer op de lijst met stagemeesters staat, wordt de
stageovereenkomst automatisch ontbonden. Deze ontbinding wordt van kracht de tweede dag na de
dag waarop de aangetekende brief ter zake door de betreffende Kamer naar de stagiair wordt
verstuurd. ( artikel 7§4 van het stagereglement ).

4.3. Ingeval een stagiair wordt weggelaten van de lijst of een tuchtstraf heeft gekregen, wordt de
stageovereenkomst ontbonden vanaf de datum van schrapping of van kennisgeving van de straf. De
stagemeester wordt hiervan per aangetekende brief door de kamer op de hoogte gebracht ( artikel
7§5 van het stagereglement ).

4.4. De overeenkomst kan altijd worden opgezegd met wederzijdse toestemming. In dat geval moet
de stagecommissie en de kamer hiervan op de hoogte gebracht worden per aangetekende brief. De
Stagemeester voegt een exemplaar toe van de gedateerde en door beide partijen ondertekende akte
van instemming met de opzegging. ( artikel 7§3 alinea 2 van het stagereglement )
4.5. De huidige overeenkomst stopt onmiddellijk na verbreking van het arbeids-of
ondernemingscontract dat de stagiair en de stagemeester verbindt.

Artikel 5 : Verplichtingen van de stagemeester
De Stagemeester zet zich in voor de volledige duur van de stage betreffende:
-

Met best vermogen de opleiding van de stagiair te aanvaarden.

-

Hem bijstaan, raad geven en opleiden gedurende de hele stageperiode(art 14§3
stagereglement).

-

Hem opleiden met zijn rapporten met de verschillende spelers op de markt, zijn collega’s en
confraters autodeskundigen.

-

Zoveel mogelijk verschillende bewerkingen en benaderingen en andere prestaties
toevertrouwen aan de stagiair.

-

Het respecteren van de arbeids-of ondernemingsovereenkomst afgesloten met de stagiair,
op voorwaarde dat die overeenstemt met de huidige overeenkomst.
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-

Het te werk stellen van de stagiair voor een duurtijd van minimum 200 dagen van
professionele praktijk uitgevoerd in België en uitgerekend als voltijds.

-

De stagiaire op correcte wijze vergoeden voor de prestaties voor rekening van de
Stagemeester(art 14 §3 van het stagereglement)

-

Het vergoedingsbedrag en de betalingswijze is voorzien in het arbeiders-of
ondernemingscontract dat de stagiair en Stagemeester verbindt.

-

Voor de stagiaire-bediende bepaalt de collectieve overeenkomst van de onderneming de
barema’s, waar de bediende te werk gesteld is.(art14§4 van het stagereglement)

Artikel 6: Verplichtingen van de stagiaire

De stagiair aanvaardt om zich aan het reglement van interne orde te houden, bij de aanvang bij de
Stagemeester, hetgeen noodzakelijk is voor een goed verloop en die voorgeschreven zijn door de
veiligheidsvoorschriften.
Het reglement van interne orde wordt per schrijven overgemaakt aan de stagiair door de
Stagemeester en dat bij aanvang van de stage.
De stagiair zet zich in:
-

Tot het respecteren van alle voorwaarden van het arbeids-of ondernemingscontract,
afgesloten met zijn stagemeester op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de
huidige conventie.

-

De nodige tijd voorzien om de prestaties uit te voeren, opgelegd door zijn Stagemeester,
en de nodige zorgen en vertrouwen hieromtrent.

-

Minimum 200 dagen professionele praktijk uitoefenen bij de Stagemeester in België en
uitgerekend als voltijds.

-

Zijn Stagemeester geen klanten ontnemen(art 13,6° van het stagereglement) en het niet
leveren van oneerlijke concurrentie tijdens de overeenkomst en na het einde ervan.

-

Het respecteren van de gebruikelijke regels op gebied van discretie en het niet doorgeven
van fabricage-, uitbatings-en beheers procedures waar hij kennis van heeft, en alle
inlichtingen met een vertrouwingskarakter.

Artikel 7 : Verzekeringen
De stagiair zal een verzekeringscontract afsluiten waarin zijn burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is.
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Artikel 8 : Stageverslagen

De Stagemeester bewaakt en controleert de effectieve werken van de stagiair en deelt deze mee aan
de Stagecommissie, halfjaarlijks ( op de verjaardagsdatum van de inschrijving van de stagiair ) en op
simpele aanvraag , een gedetailleerd activiteitenverslag van de stagiair met een gemotiveerde
professionele evaluatie van deze laatste.

Minstens één maal per trimester zal de Stagemeester een evaluatie maken over de vordering van zijn
bijscholing, zijn capaciteiten en problemen die hij of de stagiair ondervinden in het kader van de
uitvoering van de huidige overeenkomst.

Hij deelt aan de Stagecommissie alle raadgevingen, informaties, suggesties of aanbevelingen mee
wat betreft alle stappen en/ of toepasselijke bijscholingen van de stagiair om hem in de mogelijkheid
te stellen vooruitgang te boeken en zo de nodige criteria om zijn beroep als auto-expert uit te
oefenen.

Ten laatste op de laatste dag van ieder trimester , wendt de stagiair zich tot de Stagecommissie op
basis van het voorbeeld opgesteld door de Kamer en te vinden op de site van het Instituut ,een
verslag waarin hij zijn stageverplichtingen en de manier waarin hij veronderstelt dat zijn
Stagemeester zijn verplichtingen gecontroleerd heeft (art 13§3 van het stagereglement)

De Stagemeester controleert de stageverslagen van de stagiair en voegt zijn commentaar toe waar
het nodig is. De stageverslagen zijn mede ondertekend door de Stagemeester.( Art 14§4 van het
stagereglement).

Artikel 9

De Stagemeester verplicht er zich toe geen gevaarlijke taken toe te vertrouwen aan de stagiair boven
zijn fysische of psychologische capaciteiten of boven zijn mogelijkheden door het feit van gebrek aan
ervaring en/of scholing alleen indien het toevertrouwde werk van aard is om zijn beroepskennis te
verrijken en uitgevoerd wordt in de regels van de conventie en uitgevoerd met een ervaren persoon.
De stagiair kan weigeren om een gevaarlijk werk uit te voeren in zin van zijn scholing en zijn
mogelijkheden. In dit geval informeert hij de Stagecommissie.
De stagiair moet de mogelijkheid hebben om snel te beschikken over gekwalificeerd en ervaren
personeel.
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Artikel 10 : Andere voorwaarden.
Voor de meerwaarde ,zijn de voorwaarden van het stagereglement ( vanaf zijn ingang ) en van het
arbeiders-of ondernemingscontract, overeengekomen tussen de stagiair en de Stagemeester, van
toepassing.

Artikel 11 . Geschillenreglement.
Alle geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van de huidige overeenkomst wordt
overgemaakt naar de Voorzitter van de Stagecommissie van het I.A.E. die de partijen probeert te
bemiddelen.
Alle niet opgeloste geschillen door bemiddeling van de Voorzitter van de Stagecommissie wordt
voorgelegd aan de desbetreffende Raadkamer van het I.A.E.

Opgemaakt te …………………………………………., de _____/_____/______ in drie exemplaren
(Stagiair/Onderneming/Stagecommissie)

Voor akkoord,

Voor akkoord,

Voor akkoord,

Voor akkoord,

De Stagemeester

De Stagiair

De Stagecommissie

Deze stageovereenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de Stagemeester en de stagiair,
dient per aangetekende brief gestuurd worden naar de Raad van het Instituut, Woluwedal 46, bus 5
1200 Brussel (België).

