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Lijst van de leerwerkcontracten
Toepassingsgebied
De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, die in het
Belgisch Staatsblad van 17.01.2019 werd gepubliceerd, heeft met inwerkingtreding uiterlijk
op 01.01.2020, het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (AOW)
uitgebreid tot de personen, andere dan de leerlingen, die arbeid verrichten in het kader van
een leerwerkcontract (een overeenkomst waarbij het verrichten van arbeidsprestaties deel
uitmaakt van een opleiding tot betaalde arbeid). Ook wordt delegatie verleend aan de
Koning om, bij in ministerraad overlegd besluit, de wet van 3 juli 1967 betreffende de
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector van toepassing te
verklaren op de personen, inclusief de leerlingen, die arbeidsprestaties verrichten in het
kader van een opleiding tot betaalde arbeid bij de besturen, diensten of instellingen die de
Koning aanwijst.
Op advies van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen publiceert Fedris de lijst van
de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid, en
van hun werkgevers, die onder het toepassingsgebied van de AOW vallen.
Deze lijst wordt bekend gemaakt op de website van Fedris en geregeld geactualiseerd door
het beheerscomité voor de arbeidsongevallen in functie van de evoluties van de
leerwerkcontracten op zowel het federale als het deelstatelijke niveau. Het betreft aldus
een niet limitatieve inventaris, met verwijzing naar de toepasselijke federale of
deelstatelijke reglementeringen, maar wel uitdrukkelijk beperkt tot de categorieën van
personen tot wie het toepassingsgebied van de AOW wordt uitgebreid op grond van de wet
van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
Deze lijst bevat aldus niet:
- de personen die in uitvoering van hun arbeids-, leer- of andere overeenkomst een opleiding
volgen en op grond van deze overeenkomst reeds zijn onderworpen aan het stelsel van de
sociale zekerheid van de werknemers of van de zeelieden; de vaststelling van deze
categorieën behoort tot de bevoegdheid van de Rijksdienst voor sociale zekerheid;
- de personen, zoals studenten die beperkte arbeidsprestaties verrichten met een
arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid, tot wie het toepassingsgebied van de AOW blijft
uitgebreid door het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het
toepassingsgebied en tot vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- de personen, op wie de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector van toepassing werd verklaard.
- de personen die arbeidsprestaties verrichten in het kader van een opleiding die niet leidt
tot betaalde arbeid;
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- de personen die arbeidsprestaties verrichten in het kader van een opleiding buiten elk
wetgevend of reglementair kader.
Het Koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2
van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
betreffende de ’kleine statuten’, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van
2.09.2019 schaft de thans bestaande bijzondere regelingen voor bepaalde categorieën
(schoolgaande stagiairs, personen met een handicap, leden van een activiteitencoöperatie)
af en integreert deze in een globaal stelsel van leerwerkcontracten.
Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen kan zowel ambtshalve als op verzoek van
elkeen die van een belang doet blijken, overgaan tot een onderzoek van de nodige
aanvullingen, wijzigingen of schrappingen in deze lijst.
Instantie belast met aangifte en verzekering
In beginsel is de onderneming (fysieke of rechtspersoon) waar de stagiair arbeidsprestaties
verricht in het kader van zijn opleiding gehouden tot de aangifte van de stagiairs in het
elektronisch netwerk van de sociale zekerheid (verrijkte Dimona onder de code “STG”,
“IVT” of “TRI”) en tot het afsluiten van een polis die (onder meer) de stagiairs tegen de
risico’s van arbeidsongevallen en ongevallen op de arbeidsweg verzekert.
Het uitvoeringsbesluit wijst evenwel voor bepaalde categorieën van stagiairs deze aangifteen verzekeringsverplichting toe aan een andere instantie. In zodanig geval wordt deze
instantie in de lijst vermeld onder de rubriek “Instantie belast met aangifte en verzekering”.
De instantie belast met aangifte en verzekering wordt voor de toepassing van de AOW als
“werkgever” beschouwd en:
- is gehouden tot de aangifte van ongevallen op de arbeidsplaats of op de weg van en naar
het werk;
- geniet van de in de AOW omschreven immuniteit t.a.v. aansprakelijkheidsvorderingen.
Stelsel van dekking en schadeloosstelling
F1. In beginsel is op de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding naar
betaalde arbeid het stelsel van dekking en schadeloosstelling “F1” van toepassing, zoals dit
in de AOW is uitgewerkt voor de leerlingen:
- Ook de ongevallen die zich voordoen in de school of opleidingsinstelling alsmede de
trajecten H/T naar en van de school of opleidingsinstelling worden gedekt door de
verzekering.
- Kosten van geneeskundige verzorging worden terug betaald overeenkomstig de AOW.
- Het basisloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de vergoedingen
voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid is gelijk aan 12 x het gewaarborgd gemiddeld minimum
maandinkomen; of -voor minderjarigen- aan het bedrag van het minimum basisloonplafond
zolang de getroffene minderjarig is en de vorming geen einde neemt.
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- Het basisloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de vergoeding
voor blijvende arbeidsongeschiktheid of dodelijk arbeidsongeval is gelijk aan 18x het
gewaarborgd minimum maandinkomen.
F2. Het uitvoeringsbesluit plaatst een aantal leerwerkcontracten in “Categorie F2” met een
specifiek stelsel van dekking en schadeloosstelling:
- De verzekeringsdekking is beperkt tot de praktijkwerkzaamheden in de onderneming en
de trajecten van en naar de onderneming.
- De terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging is beperkt tot het remgeld.
- Er is geen vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd.
- Het basisloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de vergoedingen
voor blijvende arbeidsongeschiktheid of dodelijk arbeidsongeval is gelijk aan 12 x het
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.
Gebruiksvoorwaarden
Fedris wil met deze lijst tijdig correcte informatie over de arbeidsongevallensector in een
begrijpbare vorm verschaffen. De informatie op deze lijst heeft betrekking op complexe
materies. Het is dan ook mogelijk dat een aantal specifieke gevallen niet aan bod komen.
De informatie is van algemene aard en niet gericht op de specifieke omstandigheden van
een bepaalde persoon. Fedris kan ook niet garanderen dat een online beschikbaar document
de exacte weergave is van een officieel goedgekeurde tekst. Uitsluitend de wetgeving in
het Belgische Staatsblad heeft rechtsgrond. De informatie is niet noodzakelijk volledig en
kan geen rechtskundig advies vormen. Wanneer u bijkomende inlichtingen of specifiek
advies nodig heeft, moet u contact opnemen op het E-mailadres petitskleine_statut@fedris.be
U vindt op deze website een aantal nuttige links naar andere websites die verband houden
met deze lijst van de leerwerkcontracten. Fedris kan echter niet verantwoordelijk worden
gesteld voor de informatie die op die websites wordt aangeboden of voor de eventuele
moeilijkheden die optreden bij de verbinding met die websites.
U mag de teksten op deze website van Fedris of op de andere websites, waarnaar wordt
verwezen, gebruiken op voorwaarde dat u steeds de bron uitdrukkelijk vermeldt.
AANDACHT AUB!
Deze lijst geeft niet de actuele toestand weer, maar wel de toestand, zoals die zal bestaan
vanaf 01.01.2020 bij de inwerkingtreding van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet
van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, en onder
voorbehoud van de eventuele aanpassingen in het uitvoeringsbesluit.
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1. Stelsels van alternerend leren en werken
1.1. Stageovereenkomst alternerende opleiding (Vlaamse Gemeenschap) (SYNTRA)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019, en laatst gewijzigd op:
Wat?
Tripartiete overeenkomst die wordt afgesloten tussen de school of opleidingsinstelling (=
syntra-vzw,) de onderneming en de stagiair. De arbeidsprestaties zijn niet bezoldigd.
Regelgeving
- Decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van 10 juni 2016 tot regeling
van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van
10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Elke natuurlijke persoon, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die een
stagiair opleidt met een overeenkomst tot uitvoering van een alternerende opleiding.
Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren of door het Sectorale Partnerschap dat bevoegd is
voor de sector erkent de leerwerkplekken voor het duaal leren.
Onderneming met uitbatingszetel, gesitueerd in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, erkend door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
- hetzij de onderwijsinstelling, of, indien de instelling niet over rechtspersoonlijkheid
beschikt, de inrichtende macht;
- hetzij het Syntra-opleidingscentrum (VZW).
Zie art. 1, eerste lid, 6°en 10° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art. 2, 8° van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie op de website van Syntra Vlaanderen, www.syntravlaanderen.be
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1.2. Stageovereenkomst ondernemerschapstrajecten (Vlaamse Gemeenschap) (SYNTRA)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 , en laatst gewijzigd op:
Wat?
De overeenkomst voor praktijkstage is een bipartiete overeenkomst voor bepaalde duur
waarbij een ondernemingshoofd zich ertoe verbindt aan de cursist-stagiair een
beroepstechnische opleiding te geven of te laten geven. De cursist-stagiair verbindt zich
ertoe de techniek van een beroep aan te leren onder de leiding en het toezicht van een
ondernemingshoofd, en de nodige cursussen over beroepskennis van de theoretische
vorming te volgen in een centrum. De stageovereenkomst wordt erkend door het Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen.
Regelgeving
Besluit van de Vlaamse regering van 14 september 2012 betreffende de
ondernemerschapstrajecten, vermeld in artikel 26 §1, 2° en artikel 31 van het decreet van
7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen.
Hoewel de stagiairs bezoldigd worden, voldoen sommige overeenkomsten niet aan de
vereisten om als leerovereenkomst voor de toepassing van de RSZ-wetgeving te gelden.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Elke natuurlijke persoon, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die een
stagiar opleidt met een stageovereenkomst ondernemerschapstraject.
Onderneming, gesitueerd in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art. 1, tweede lid, m) van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie op de website van Syntra Vlaanderen, www.syntravlaanderen.be
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1.3. Formation alternée pour les demandeurs d'emploi (Wallonië) (FOREM)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
De alternerende opleiding van werkzoekenden is een bezoldigde voltijdse alternerende
opleiding van maximum twaalf maanden voor niet tewerkgestelde werkzoekenden met
behoud van het recht op werkloosheidsuitkeringen of leefloon. Ze omvat een praktische
opleiding bij een werkgever en een opleiding bij een opleidingsoperator. Vier partijen
sluiten de overeenkomst af: de stagiair, de werkgever, de " FOREM " in zijn bevoegdheid
voor tewerkstelling, en de opleidingsoperator (FOREM of IFAPME of opleidingscentrum ,
erkend door FOREM of IFAPME).
Er is geen verplichting tot aanwerving na verloop van de overeenkomst.
Regelgeving
Decreet van het Waals Gewest van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding
voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de
inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in
een vacature te voorzien
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Elke (rechts)persoon geregistreerd bij de Kruisbank van Ondernemingen.
Onderneming, met een inrichtingseenheid in het Franse taalgebied; erkend door de "FOREM"
of het "IFAPME".
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming: zie art. 1, tweede lid, k) van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie op de website van de Forem, www.leforem.be
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1.4. Beroepsinlevingsovereenkomsten en beroepsinlevingsstages
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019, en laatst gewijzigd op:
Wat?
Federaal raamkader voor een restcategorie voor stagecontracten die een opleiding door
arbeidsprestaties op de werkvloer voorzien. Er is geen verplichting tot aanwerving na
verloop van de overeenkomst.
- Is toepasselijk verklaard in het alternerend hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap.
De student sluit een overeenkomst voor alternerend onderwijs af met een onderneming en
de instelling voor hoger onderwijs. De Regering van de Franse Gemeenschap stelt de
minmumvergoeding vast die door de onderneming is verschuldigd.
De beroepsinlevingsovereenkomst aangegaan vanaf 1.07.2015 die niet beantwoordt aan de
criteria voor onderwerping aan het stelsel van de RSZ valt binnen de uitbreiding van het
toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 door de wet van 21
december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
De Vlaamse beroepsinlevingsstage is een bipartite overeenkomst tussen onderneming en
stagiair voor een betaalde opleiding van maximaal 6 maand op de werkvloer, en waarvan de
VDAB het opleidingsplan goedkeurt.
Regelgeving
- Artikelen 104 tot 112 Programmawet 2 augustus 2002.
- Decreet van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2016 tot organisatie van het alternerend
hoger onderwijs.
- Beroepsinlevingsstage vanaf 01.09.2018 geregeld door artikelen 111/0/21 tot 111/0/32
BVR 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding,
zoals ingevoegd door BVR 6 juli 2018.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Franse Gemeenschap: ook de non profit sector en de openbare diensten, in of buiten de
Franse Gemeenschap, kunnen als onderneming op treden.
Vlaamse beroepsinlevingsstage: onderneming met vestigingsplaats in Vlaanderen of Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (indien opleidingsplan Nederlandstalig is)
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen:
Onderneming. Zie art. 1, tweede lid, i)+l) van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2 Zie art. 2, 10°+ 18° van het
uitvoeringsbesluit.

8
2. Individuele beroepsopleidingen in de onderneming
2.1. Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) (Vlaanderen) (VDAB)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Bezoldigde praktijkopleiding in de onderneming met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de individuele beroepsopleiding wordt tussen de VDAB, de stagiair
en de onderneming een overeenkomst gesloten waarvan het model door de raad van bestuur
van de VDAB wordt bepaald.
Verplichting tot aanwerving voor onbepaalde duur, of in sommige gevallen voor minstens
dezelfde duur als de duur van de opleiding.
Voor de K-IBO (individuele beroepsopleiding in de onderneming voor kwetsbare
werkzoekenden) betaalt alleen de VDAB een premie en is geen bezoldiging ten laste van de
onderneming.
Regelgeving
- Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (art. 90 tot 102).
- Besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de
erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de
gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-,
begeleidings- en bemiddelingsdiensten. (K-IBO)
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Private onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid in
Vlaanderen of Brussel.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art. 1, tweede lid, c)° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: IVT
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie de website van de VDAB, www.vdab.be
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2.2. Formation individuelle dans une entreprise (FPIE) (Brussel) (BXL Formation =
BRUFOR)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Bezoldigde praktijkopleiding in de onderneming van minimaal 4 weken tot maximaal 6
maanden, met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de individuele beroepsopleiding wordt tussen BRUFOR, de stagiair en
de onderneming een overeenkomst gesloten waarvan het model door het College van de
Franse Gemeenschapscommissie wordt bepaald.
Verplichting tot in dienst nemen als bezoldigd werknemer voor een duur die ten minste
gelijk is aan die van de opleiding,
Regelgeving
Besluit 2016/1620 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 september
2016 tot uitvoering van het Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart
1994 houdende oprichting van het "Institut bruxellois francophone pour la Formation
professionnelle".
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Elke werkgever die een stagiair in een individuele beroepsopleiding onthaalt. Een
“onderneming” is “elke openbare of private economische structuur”.
Private onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art.1, tweede lid, a)° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: IVT
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie de website van Bruxelles Formation, www.bruxellesformation.be
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2.3. Contrat d'adaptation professionnelle (Brussel) (PHARE)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Bezoldigde praktijkopleiding in de onderneming van maximaal één jaar (verlengbaar zonder
een totale duur van drie jaar, of vijf jaar in een onderneming met aangepast werk, te
overschrijden), met behoud van sociale uitkering. De door de werkgever betaalde
bezoldiging wordt hem terug betaald door de PHARE.
Voor de uitvoering van de individuele beroepsopleiding wordt tussen de dienst PHARE, de
opleidingsonderneming en de stagiair een overeenkomst gesloten waarvan het model door
het College van de Franse Gemeenschapscommissie wordt bepaald.
Er is geen aanwervingsverplichting na beëindiging van de omscholingsovereenkomst.
Regelgeving
Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie
van personen met een handicap.
Besluit 2014/152 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015
betreffende de individuele prestaties en de werkgelegenheidssteun aan personen met een
handicap houdende toepassing van de artikelen 19,1° en 48 van het decreet van de Franse
Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een
handicap. - 2de lezing.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Elke werkgever die een stagiair in een individuele beroepsopleiding onthaalt.
Private onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of publiekrechtelijke onderneming
in of buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art.1, tweede lid, d)° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie de website van de PHARE, , http://phare.irisnet.be
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2.4. Plan Formation Insertion (PFI) (Wallonië) (Forem)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Bezoldigde praktijkopleiding in de onderneming van minstens 4 en hoogstens 26 weken (tot
maximum 52 weken voor een laag geschoolde jonge stagiair) (met mogelijkheden van
verlenging), met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de individuele beroepsopleiding wordt tussen de FOREM, de
opleidingsonderneming en de stagiair een overeenkomst gesloten waarvan het model door
de Ministers van Vorming en van Tewerkstelling wordt bepaald op voorstel van de FOREM.
Aanwervingsverplichting voor ten minste dezelfde duur als die van de overeenkomst
opleiding.
Regelgeving
Decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van
werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te
voorzien.
Besluit van de Waalse Regering van 14 november 2007 tot uitvoering van het decreet van 18
juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een
beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder de vorm van een handelsvennootschap gesteld
is of die onder de wet van 27 juni 1921 valt waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend
doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, met
inbegrip van de vrije beroepen en de feitelijke verenigingen of burgerlijke vennootschappen
gevormd door personen die een vrij beroep uitoefenen. De werkgever moet een
exploitatiezetel in het Waalse Gewest hebben.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art.1, tweede lid, e)° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: IVT
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie op de website van de Forem, www.leforem.be
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2.5. Contrat d'adaptation professionnelle (Wallonië) (AVIQ)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op: 03.07.2019
Wat?
Bezoldigde (60% of 80% van het verschil tussen de bezoldiging van het beroep of van de
functie waarop de opleiding betrekking heeft en het bedrag van de eventuele sociale
uitkeringen) praktijkopleiding in de onderneming van maximum één jaar, die verlengd kan
worden en niet langer mag duren dan drie jaar, met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de individuele beroepsopleiding wordt tussen de AVIQ, het
vormingsbedrijf en de stagiair een overeenkomst gesloten waarvan de bestanddelen door
de Waalse regering worden bepaald. AVIQ betaalt 70 % van de opleidingsvergoedingen terug
aan het vormingsbedrijf.
Geen aanwervingsverplichting na beëindiging van de overeenkomst.
Regelgeving
Decreet van het Waalse Gewest van 1 december 2011 houdende bevestiging van het besluit
van de Waalse Regering van 29 september 2011 houdende codificatie van de wetgeving over
de gezondheid en de sociale actie.
Besluit van 4 juli 2013 van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake
gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale
Actie en Gezondheid (art. 1079 -1092).
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Een bedrijf of een openbare instelling. De werkgever moet een exploitatiezetel in het
Waalse Gewest hebben.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art.1, tweede lid, f)° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie op de website van het AVIQ, www.aviq.be
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2.6. Individuelle Ausbildung im Unternehmen (IBU) (Duitstalige Gemeenschap)
(Arbeitsamt der Deutschsprächigen Gemeinschaft Belgiens)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Bezoldigde praktijkopleiding (productiviteitspremie = het verschil tussen het belastbare
loon waartoe de werkgever zich na de opleiding verplicht en het vervangingsinkomen;
maandelijks 200 € voor de instapstage) in de onderneming van minimaal 4 weken en
maximaal 6 maanden, desgevallend verlengbaar, met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de individuele beroepsopleiding wordt tussen het Arbeitsamt, de
onderneming en de stagiair een overeenkomst gesloten. Arbeitsamt betaalt premie van
hoogstens 150 euro per maand voor een voltijdse beroepsopleiding (26,82 euro/dag
stagevergoeding voor de instapstage tot max. het dagbedrag van de
inschakelingsuitkeringen).
Met aanwervingsverplichting (behalve voor instapstage) na beëindiging
overeenkomst, voor een duur ten minste gelijk aan de duur van de opleiding.

van

de

Regelgeving
Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 12 juni 1985 betreffende de
toekenning van sommige voordelen aan de personen die een beroepsopleiding ontvangen.
Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Een bedrijf in de publieke of private sector, met inbegrip van de vrije beroepen en de nonprofit sector. Bij de instapstage komt als stagegever in aanmerking: de vertegenwoordiger
van elke onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid.
De werkgever moet een exploitatiezetel in de Duitstalige Gemeenschap hebben.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art.1, tweede lid, g)° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: IVT of TRI
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info? Zie op de website van het Arbeitsamt, www.adg.be
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2.7. Ausbildung im Betrieb (AIB) (Duitstalige Gemeenschap) (Dienststelle der
Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Bezoldigde praktijkopleiding in de onderneming (de reglementering voorziet geen minimumof maximumduur), met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de individuele beroepsopleiding wordt tussen de Dienststelle, de
onderneming en de stagiair een overeenkomst gesloten.
Geen aanwervingsverplichting na beëindiging van de overeenkomst.
Regelgeving
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 september 1993 houdende
oprichting en regeling van een stelsel voor opleiding in een bedrijf met het oog op de
voorbereiding van de inschakeling van de minder-validen in het arbeidsproces.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
De onderneming kan tot de private of de publieke sector behoren.
De werkgever moet een exploitatiezetel in de Duitstalige Gemeenschap hebben.
Instantie belast de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering arbeidsongevallen
Onderneming.
Zie art.1, tweede lid, h)° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie op de website van de Dienststelle, http://selbstbestimmt.be
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2.8. Werkervaringsstage (Vlaanderen) (VDAB)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Door de VDAB bezoldigde praktijkopleiding in de onderneming die deel uitmaakt van een
traject
tijdelijke
werkervaring
van
maximum
24
maanden
(verschillende
werkervaringsstages zijn alleen mogelijk op duidelijk verschillende werkplekken of bij
duidelijk verschillende functies), met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de werkervaringsstage wordt tussen de VDAB, de stagiair en de
onderneming een overeenkomst gesloten, waarvan het model door de raad van bestuur van
de VDAB wordt bepaald. (is een driepartijenovereenkomst, ondertekend door VDAB,
stagegever en stagiair.
Er is geen aanwervingsverplichting voor het stagebedrijf.
Regelgeving
- Decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van 9 december 2016
betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het
kader van de zesde staatshervorming.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke
werkervaring.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Zowel private, publieke als non-profit bedrijven kunnen optreden als stagebedrijf. De
onderneming moet een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
VDAB (Zie art.1, eerste lid, 1° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie de website van de VDAB, www.vdab.be
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2.9. Stage eerste werkervaring (Brussel) (Actiris)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Door de onderneming bezoldigde alternerende praktijkopleiding (gedurende minstens 3 en
hoogstens 6 maand), met behoud van sociale uitkering.
Voor de uitvoering van de stage eerste werkervaring wordt tussen:
- ACTIRIS, wanneer de overeenkomst een begeleidingsplan omvat;
- een openbare opleidingsinstelling (BRUFOR of VDAB), wanneer de overeenkomst een
opleidingsplan omvat;
- de stagiair en de onderneming
een overeenkomst gesloten, waarvan het model door de Regering van het Brussels Gewest
wordt bepaald.
Er is geen aanwervingsverplichting voor het stagebedrijf.
Regelgeving
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 maart 2016 betreffende de
stages voor werkzoekenden.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de
stage eerste werkervaring.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Elke werkgever die een stagiair onthaalt en omkadert. De onderneming moet een
exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
ACTIRIS (Zie art.1, eerste lid, 11° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F1
Meer info?
Zie de website van Actiris, www.actiris.be

17
2.10. Activeringsstage (Vlaanderen) (VDAB)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
De VDAB kan aan werkzoekenden bij wie een medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of
sociaal probleem, of een combinatie van die problemen, de inschakeling op de arbeidsmarkt
verhindert, een activeringsstage ( maximale doorlooptijd van zes maanden) voorstellen bij
een werkgever. De werkzoekende die een activeringsstage volgt, heeft recht op ten laste
neming van kosten, geen bezoldiging).
Voor de uitvoering van de activeringsstage wordt tussen de VDAB, de stagiair en de
onderneming een overeenkomst gesloten, waarvan de raad van bestuur van de VDAB het
model bepaalt (driepartijenovereenkomst, ondertekend door VDAB, stagegever en stagiair).
Er is geen aanwervingsverplichting voor het stagebedrijf.
Regelgeving
- Decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van 9 december 2016
betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het
kader van de zesde staatshervorming.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de activeringsstage.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Zowel private, publieke als non-profit bedrijven kunnen optreden als stagebedrijf. De
onderneming moet een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
VDAB
Zie art. 1, eerste lid, 1°van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2.
Zie art. 2, 19°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie de website van de VDAB, www.vdab.be
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3. Centra voor beroepsopleiding
3.1. VDAB Centra voor Beroepsopleiding (Vlaamse Gemeenschap)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Opleidingsstage die deel uitmaakt van een overeenkomst voor beroepsopleiding die de
cursist afsluit met de VDAB of een door de VDAB gemandateerde partnerorganisatie, en door
middel van een bijkomende driepartijenovereenkomst (VDAB, stagiair en stagebedrijf) ,
waarvan de raad van bestuur van de VDAB het model bepaalt.
De sociaal gerechtigde behoudt zijn uitkering en krijgt van de VDAB, indien behorend tot
één van bepaalde categorieën van uitkeringsgerechtigden met gezinslast, vanaf de vijfde
week recht op een stimulanspremie van 100 euro per maand ten laste van de VDAB.
Regelgeving
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, zoals gewijzigd door BVR 6 juli 2018.
Besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de
erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de
gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-,
begeleidings- en bemiddelingsdiensten.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Een onderneming, een vereniging zonder winstoogmerk of een administratieve overheid
komt in aanmerking als aanbieder van een opleidingsstageplaats. De onderneming moet een
exploitatiezetel hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
VDAB (Zie art.1, eerste lid, 1° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 13°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie de website van de VDAB, www.vdab.be
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3.2. Centra voor beroepsopleiding Franse Gemeenschap (Brussel) (BXL Formation =
Brufor)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Opleidingsstage die deel uitmaakt van een overeenkomst voor beroepsopleiding die de
stagiair afsluit met Brufor en desgevallend met een Centrum voor beroepsopleiding dat
opgericht werd door een door Brufor gemandateerde partnerorganisatie.
Deze bijkomende opleiding wordt vermeld in een aanhangsel aan de
beroepsopleidingsovereenkomst dat ondertekend wordt door de drie betrokken partijen (de
stagiair, de onderneming en het Centrum) volgens de modaliteiten die vastgelegd zijn door
het bestuurscomité van Bruxelles Formation.
De sociaal gerechtigde behoudt zijn uitkering en krijgt van Brufor een productiviteitspremie
van 1 euro per effectief gevolgd uur opleiding.
Regelgeving
Besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december
2013 tot toekenning van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding in
het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen volgen.
- Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 april 2016 tot wijziging van het
decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende de oprichting
van het `Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Besluit 2016/1620 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 september
2016 tot uitvoering van het Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart
1994 houdende oprichting van het "Institut bruxellois francophone pour la Formation
professionnelle".
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
BRUFOR (Zie art.1, eerste lid, 2° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 14°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie de website van Bruxelles Formation, www.bruxellesformation.be
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3.3. Centra voor beroepsopleiding Franse Gemeenschap (Wallonië) (FOREM)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Het bijvoegsel F70Bis bij de overeenkomst van beroepsopleiding wordt aangegaan door de
Forem, ook wanneer de opleiding gebeurt in een door de Forem erkende onderneming.
De sociaal gerechtigde behoudt zijn uitkering en krijgt van Forem een productiviteitspremie
van 1 euro per effectief gevolgd uur opleiding.
Regelgeving
Besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de
beroepsopleiding.
Besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende het toekennen van bepaalde
voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Een bedrijf of een openbare instelling, met exploitatiezetel in het Waals Gewest.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
FOREM (Zie art.1, eerste lid, 4° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 15°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie op de website van de Forem, www.leforem.be
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3.4. Centra voor beroepsopleiding voor personen met een handicap in het Waals Gewest
(AVIQ)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op: 03.07.2019
Wat?
De stageovereenkomst van beroepsopleiding wordt aangegaan door het door de AVIQ erkend
centrum voor beroepsopleiding (moet een VZW zijn), de stagiair en de onderneming. De
overeenkomst wordt opgemaakt in drie originele exemplaren, waarvan één overhandigd
wordt aan elke partij en één aan het AVIQ, die de overeenkomst erkent.
De sociaal gerechtigde behoudt zijn uitkering en de stagiair krijgt van het centrum een
bezoldiging van 2,07 of 4,86 euro (indien al dan niet uitkeringsgerechtigd) per uur die door
AVIQ aan het centrum worden terug betaald.
Regelgeving
Besluit van 4 juli 2013 van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake
gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale
Actie en Gezondheid (Art. 905-990)
Besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van
het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V,
Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en
socioprofessionele inschakeling.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Een bedrijf of een openbare instelling. Ongeveer 15% van de stages wordt uitgevoerd in
ondernemingen van de publieke sector.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
AVIQ (Zie art.1, eerste lid, 5° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 16°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie op de website van het AVIQ, www.aviq.be
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3.5. Centra voor beroepsopleiding in de Duitstalige Gemeenschap (Arbeitsamt der
Deutschsprächigen Gemeinschaft Belgiens)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
De overeenkomst van beroepsopleiding wordt aangegaan door het Arbeitsamt of een door
het Arbeitsamt erkend centrum voor beroepsopleiding, voor maximaal twaalf maanden
(verlengbaar). De sociaal gerechtigde behoudt zijn uitkering en krijgt van het Arbeitsamt
een productiviteitspremie per effectief gevolgd uur opleiding van hoogstens 150 euro per
maand voor een voltijdse beroepsopleiding.
Regelgeving
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 12 juni 1985 van de Executieve
van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de toekenning van sommige voordelen aan de
personen die een beroepsopleiding ontvangen.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Met exploitatiezetel in Duitstalig België. Ongeveer 7% van de praktijkstages wordt
uitgevoerd in ondernemingen van de publieke sector.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Arbeitsamt der Deutschsprächigen Gemeinschaft Belgiens
Zie art.1, eerste lid, 7° van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 17°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie op de website van het Arbeitsamt, www.adg.be
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4. Onbezoldigde stagiairs
opleidingsprogramma

die

arbeid

verrichten

in

het

kader

van

een

4.1. Onbezoldigde stagiairs die arbeid verrichten in het kader van hun schoolopleiding
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Praktijk- en observatiestages, die onbezoldigd zijn en verplicht of optioneel deel uitmaken
van het opleidingsprogramma van een onderwijsinstelling.
Regelgeving
Onderwijswetgeving.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Grote diversiteit (Zie onderwijswetgeving en praktijk).
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderwijsinstelling. Indien de instelling niet over rechtspersoonlijkheid beschikt, wordt de
inrichtende macht als werkgever aangezien voor de toepassing van de AOW.
(Zie art.1, eerste lid, 6° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 1°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Websites van de departementen Onderwijs van de Vlaamse, Franse en Duitstalige
Gemeenschap.
Websites
van
de
koepelorganisaties
Gemeenschapsonderwijs.
Websites van universiteiten en hogescholen.

van

het

Katholiek

Onderwijs,

het
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4.2. Brugprojecten in de Vlaamse Gemeenschap
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Jongeren beneden de 25 jaar in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in een alternerend
stelsel van leren en werken die nog niet beschikken over voldoende attitudes en
vaardigheden voor een intrede op de arbeidsmarkt, kunnen via een brugproject hun
arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden versterken door middel van een sterk begeleide
werkervaring (onbezoldigd) in een ondersteunende werkomgeving van maximaal 800 uren,
al dan niet schooljaaroverstijgend, gedurende 18u/week, waarvan minimum 14 uren
effectief op de werkvloer en de resterende uren voor een individueel begeleidingstraject of
vorming wordt ingevuld .
Voor een brugproject wordt een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de organisator, het
centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de jongere. Het model van de
opleidingsovereenkomst brugproject wordt vastgelegd door de bevoegde dienst van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet
van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap
(art. 20bis tot 20quater, ingevoegd bij BVR 26 februari 2016).
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
VZW, OCMW, gemeentebestuur, maatwerkbedrijf of lokale diensteneconomie in Vlaanderen
of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treden op als organisator van brugprojecten
(werkvloer kan intern of extern zijn).
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Onderwijsinstelling. Indien de instelling niet over rechtspersoonlijkheid beschikt, wordt de
inrichtende macht als werkgever aangezien voor de toepassing van de AOW.
(Zie art.1, eerste lid, 6° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 1°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming, www.onderwijs.vlaanderen.be
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4.3. Beroepsverkennende stage (Vlaamse Gemeenschap, inclusief Brussel) (VDAB)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Stage voor werkzoekenden (onbezoldigd, enkel -voor uitkeringsgerechtigden met gezinslastvanaf de vijfde week een stimulanspremie van 100 euro per maand ten laste van de VDAB),
die niet past in het kader van een opleiding, maar in hun beroeps- of loopbaanoriëntatie.
De stage vindt plaats tijdens een trajectbegeleiding of activering en kan aan een opleiding
voorafgaan.
Voor de uitvoering van de oriënterende stage wordt tussen de VDAB of de
partnerorganisatie, de werkzoekende en de onderneming, vereniging zonder winstoogmerk
of administratieve overheid een overeenkomst gesloten, waarvan het model door de raad
van bestuur van de VDAB wordt bepaald.
Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (art. 41 tot 44 = Stage in het kader van beroepsen loopbaanoriëntering)
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de
erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de
gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-,
begeleidings- en bemiddelingsdiensten.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
VDAB.
(Zie art.1, eerste lid, 1° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 2°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie de website van de VDAB, www.vdab.be
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4.4. Oriënterende stages in Wallonië (Stage de mise en situation professionnelle –
FOREM), en in de Duitstalige Gemeenschap (Berufsorientierungspraktikum - Dienst voor
Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Stage voor werkzoekenden (onbezoldigd, met behoud van sociale uitkering), die niet past
in het kader van een opleiding, maar in hun beroeps- of loopbaanoriëntatie.
Voor de uitvoering van de oriënterende stage wordt tussen de FOREM/het Arbeitsamt, de
werkzoekende en de onderneming een overeenkomst gesloten, waarvan het model door de
raad van bestuur van de FOREM/het Arbeitsamt wordt bepaald. Er is geen kost ten laste van
de onderneming.
Regelgeving
Geen specifiek uitvoeringsbesluit, kadert binnen de decretale opdracht tot
beroepsoriëntering van de FOREM en het Arbeitsamt. Er is wel een model van « Convention
de stage de mise en situation professionnelle (MISIP) » en van “Praktikumsvertrag zu einem
Berufsorientierungspraktikum.”
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Alleen op de website van het Arbeitsamt wordt gepreciseerd dat alle ondernemingen van
zowel de private als de publieke sector een stagiair in beroepsoriëntering kunnen aannemen,
op voorwaarde dat hun maatschappelijke zetel in het Duitstalig gebied is gevestigd.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
FOREM of Arbeitsamt.
(Zie art.1, eerste lid, 4°en 7° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
(Z ie art. 2, 12° van het uitvoeringsbesluit).
Meer info?
Zie op de website van de Forem, www.leforem.be
Zie op de website van het Arbeitsamt, www.adg.be
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4.5. Ontdekkingsstage voor personen met een handicap (Brussel) (PHARE)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Stage voor personen met een handicap (onbezoldigd, met behoud van sociale uitkering), die
niet past in het kader van een opleiding, maar in hun beroeps- of loopbaanoriëntatie.
Voor de uitvoering van de ontdekkingsstage wordt tussen de stagiair of zijn wettelijke
vertegenwoordiger, de dienst PHARE en de werkgever-stagemeester een stageovereenkomst
afgesloten die in overeenstemming moet zijn met de door de dienst PHARE opgestelde
standaardovereenkomst en moet ondertekend worden vóór de eerste dag van de uitvoering
van de stage.. Er is geen kost ten laste van de onderneming.
Regelgeving
Besluit 2014/152 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015
betreffende de individuele prestaties en de werkgelegenheidssteun aan personen met een
handicap houdende toepassing van de artikelen 19,1° en 48 van het decreet van de Franse
Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een
handicap. - 2de lezing
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Niet gespecifieerd.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
PHARE
(Zie art.1, eerste lid, 3° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2, 3°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie de website van de PHARE, http://phare.irisnet.be
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4.6. Ontdekkingsstage voor personen met een handicap (Wallonië) (AVIQ)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op: 03.07.2019
Wat?
Stage van één week voor personen met een handicap (onbezoldigd, met behoud van sociale
uitkering), die niet past in het kader van een opleiding, maar in hun beroeps- of
loopbaanoriëntatie.
Voor de uitvoering van de ontdekkingsstage wordt tussen de stagiair of zijn wettelijke
vertegenwoordiger, de AVIQ en de werkgever-stagemeester een stageovereenkomst
afgesloten die in overeenstemming moet zijn met de door de dienst PHARE opgestelde
standaardovereenkomst en moet ondertekend worden vóór de eerste dag van de uitvoering
van de stage.
Regelgeving
Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2013 houdende codificatie van de wetgeving inzake
gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale
Actie en Gezondheid (Art. 1070-1078).
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Zowel private als publieke ondernemingen, met of zonder winstgevend doel, komen in
aanmerking.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
AVIQ
(Zie art.1, eerste lid, 5° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art. 2,4°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie op de website van het AVIQ, www.aviq.be
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4.7. Stage tot beroepsreadaptatie van gehandicapten. Ausbildungspraktikum
(Duitstalige Gemeenschap) (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für
selbstbestimmtes Leben)
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Stage voor personen met een handicap (onbezoldigd, met behoud van sociale uitkering),
Voor de uitvoering van de stage tot beroepsreadaptatie wordt tussen de stagiair of zijn
wettelijke vertegenwoordiger en de werkgever-stagemeester een stageovereenkomst
afgesloten die door de Dienststelle moet worden goedgekeurd.
Regelgeving
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 november 1995 betreffende
de stages tot beroepsreadaptatie van gehandicapten
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Niet gespecifieerd.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben
(Zie art.1, eerste lid, 9° van het uitvoeringsbesluit).
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art.2,5°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Zie op de website van de Dienststelle, http://selbstbestimmt.be

30
4.8. Landbouwstages Vlaanderen en Wallonië
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
De stage is bedoeld voor personen die landbouw als beroepsoriëntatie willen kiezen. Een
stagedag bestaat uit minstens zeven (Wallonië) of acht (Vlaanderen) uur stageactiviteit.
Regelgeving (Vlaanderen)
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 betreffende
het landbouw- en visserijbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies
voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.
Ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor
naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.
Regelgeving (Wallonië)
- Decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2014 betreffende het Waalse
Landbouwwetboek
- Besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel
IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw
- Ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
VZW die erkend is als centrum voor landbouweducatie.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Centrum voor landbouweducatie
Zie art.1, eerste lid, 12°van het uitvoeringsbesluit.
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art. 2,7°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, www.vlaanderen.be/landbouw
Wallonie, SPW Emploi Formation, www.emploi.wallonie.be
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9. Activiteitencoöperatie
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Een activiteitencoöperatie is een vennootschap met een sociaal oogmerk, erkend door de
bevoegde Minister van het Gewest voor het verstrekken van begeleiding en het geven van
omkadering en coaching met betrekking tot de activiteiten van de kandidaat-ondernemer
met het oog op zijn latere vestiging als ondernemer.
Voor de uitvoering van de stage (van maximaal 18 maanden) wordt voor iedere kandidaatondernemer afzonderlijk een overeenkomst vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de
kandidaat-ondernemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt.
De financiële of materiële voordelen die de werkloze ontvangt tijdens de duur van de
overeenkomst bedragen niet meer dan 2 euro per arbeidsuur gepresteerd krachtens deze
overeenkomst.
Regelgeving
- Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), de artikelen 80 - 86
- K.B. 15 juni 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaatondernemer in een activiteitencoöperatie
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Activiteitencoöperatie
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Activiteitencoöperatie
Zie art.1, eerste lid, 8°van het uitvoeringsbesluit
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art. 2, 6°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/activiteitencooperatie
Brussel: http://jobyourself.be
België: http://www.coopac.be
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10. Zeegewenning
Op de lijst geplaatst bij beslissing van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van
18.02.2019 en laatst gewijzigd op:
Wat?
Het doel van de zeegewenningsreis is om de studenten van maritieme scholen toe te laten
voldoende vaarttijd op te bouwen om als wachtoverste te kunnen aanmonsteren na hun
studies. Hiervoor hebben zij 12 maanden vaarttijd nodig. Zij worden aangeworven met een
overeenkomst tussen een reder en de kadet.
De totale vergoeding voor een zeegewenningsreis, die wordt uitbetaald via de
uitbetalinginstelling bevoegd voor de uitkering van de wachtgelden, bestaat voor een deel
uit een uitkering vanwege de RSZ, voor een deel uit een welvaartstoeslag vanwege het
Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij en voor een deel uit een compensatie ten laste van de
reder voor eventuele prestaties buiten de normale uren. Ze mag niet hoger liggen dan
gemiddeld 67,92 euro per vergoedbare dag (op datum van 1 juni 2012, te indexeren) en er
zijn maximaal 50 vergoedbare dagen per kalenderjaar.
Regelgeving
- K.B. 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en
tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de
solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
.
Onderneming waar de arbeidsprestaties in het kader van de opleiding worden verricht
Reder die ressorteert onder het Paritair Comité nr. 316 en die voorkomt op een lijst van
schepen die door de sociale partners van dit paritair comité ten behoeve van de
zeegewenning werd goedgekeurd.
Instantie belast met de verrijkte Dimona aangiften en met de verzekering
arbeidsongevallen
Rederij
Zie art.1, tweede lid, j) van het uitvoeringsbesluit
Code voor aangifte Dimona: STG
Stelsel van dekking en schadeloosstelling: F2
Zie art. 2, 11°van het uitvoeringsbesluit.
Meer info?
www.international.socialsecurity.be/seafarers/nl/zeegewenning/
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Overzichtstabel
1. Stelsels van alternerend leren en werken
1.1. Stageovereenkomst alternerende opleiding (Vlaanderen) (SYNTRA)
1.2. Stageovereenkomst ondernemerschapstrajecten (Vlaanderen) (SYNTRA)
1.3. Formation alternée pour les demandeurs d'emploi (Wallonië) (FOREM)
1.4. Beroepsinlevingsovereenkomsten en beroepsinlevingsstages
2. Individuele beroepsopleidingen in de onderneming
2.1. Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) (Vlaanderen) (VDAB)
2.2. Formation individuelle dans une entreprise (FPIE) (Brussel) (BXL Formation = BRUFOR)
2.3. Contrat d'adaptation professionnelle (Brussel) (PHARE)
2.4. Plan Formation Insertion (PFI) (Wallonië) (Forem)
2.5. Contrat d'adaptation professionnelle (Wallonië) (AVIQ)
2.6. Individuelle Ausbildung im Unternehmen (IBU) (Duitstalige Gemeenschap) (Arbeitsamt
der Deutschsprächigen Gemeinschaft Belgiens)
2.7. Ausbildung im Betrieb (AIB) (Duitstalige Gemeenschap)
Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben)

(Dienststelle

der

2.8. Werkervaringsstage (Vlaanderen) (VDAB)
2.9. Stage eerste werkervaring (Brussel) (Actiris)
2.10. Activeringsstage (Vlaanderen) (VDAB)
3. Centra voor beroepsopleiding
3.1. VDAB Centra voor Beroepsopleiding (Vlaanderen)
3.2. Centra voor beroepsopleiding Franse Gemeenschap (Brussel) (BXL Formation = Brufor)
3.3. Centra voor beroepsopleiding Franse Gemeenschap (Wallonië) (FOREM)
3.4. Centra voor beroepsopleiding voor personen met een handicap in het Waals Gewest
(AVIQ)
3.5. Centra voor beroepsopleiding in de Duitstalige Gemeenschap (Arbeitsamt der
Deutschsprächigen Gemeinschaft Belgiens)
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4. Onbezoldigde stagiairs
opleidingsprogramma

die

arbeid

verrichten

in

het

kader

van

een

4.1. Onbezoldigde stagiairs die arbeid verrichten in het kader van hun schoolopleiding
4.2. Brugprojecten in de Vlaamse Gemeenschap
4.3. Beroepsverkennende stage (Vlaanderen) (VDAB)
4.4. Oriënterende stages in Wallonië (Stage de mise en situation professionnelle – FOREM),
en in de Duitstalige Gemeenschap (Berufsorientierungspraktikum - Dienst voor
Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap)
4.5. Ontdekkingsstage voor personen met een handicap (Brussel) (PHARE)
4.6. Ontdekkingsstage voor personen met een handicap (Wallonië) (AVIQ)
4.7. Stage tot beroepsreadaptatie van gehandicapten (Duitstalige Gemeenschap)
(Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben)
4.8. Landbouwstages in Vlaanderen en Wallonië
4.9. Activiteitencoöperaties
4.10. Zeegewenning

