
Voorwaarden bij Stage-overeenkomst TWiNburgering in opdracht van uitkeringsinstantie 

Vs.3,  2018 

1. Aard van de overeenkomst 

1.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  

1.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De stagiaire is bekend  

met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte,  

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.  

1.3 De relatie tussen de aanbieder en de stagiaire is geen arbeidsverhouding in de zin van het  

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen  

 

2. Einde van de overeenkomst 

  

2.1 De partijen kunnen in onderling overleg en na akkoord van de uitkeringsinstantie de 

overeenkomst beëindigen. 

2.2 Zowel de stagiaire als de aanbieder kan de overeenkomst door schriftelijke opzegging  

beëindigen, met een opzegtermijn van een maand. 

2.3 De stagiaire hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen: 

* wanneer hij door het aanvaarden van betaald werk niet langer in staat is de  

overeengekomen werkzaamheden te verrichten; 

* wanneer de instantie die de uitkering verstrekt hem sommeert het stagiaireswerk met 

onmiddellijke ingang te beëindigen. 

2.4 De aanbieder kan de overeenkomst opzeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen als de  

stagiaire zich zodanig gedraagt dat van de aanbieder redelijkerwijs niet gevergd kan worden de  

overeenkomst te laten voortduren.  

2.5 Op verzoek van de stagiaire zal de aanbieder bij het einde van de overeenkomst een  

Getuigschrift (referentie) opstellen. In dit getuigschrift staat in ieder geval vermeld: 

* de aard van de door de stagiaire verrichte werkzaamheden; 

* de periode waarin de stagiaire voor de organisatie werkzaam is geweest; 

* de wijze waarop de werkzaamheden door de stagiaire zijn uitgevoerd, tenzij de stagiaire  

dit niet wenst.  

 

3 Rechten en plichten stagiaires 

 

3.1 De aanbieder draagt zorg voor het inwerken en de begeleiding van de stagiaire 

3.2 De stagiaire dient bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste  

zorgvuldigheid en de aanwijzingen van de bevoegde medewerkers van de aanbieder in acht te  

nemen en in het algemeen te handelen zoals een goed stagiaire hoort te handelen. 

3.3 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de stagiaire de aanbieder  

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Vakantie kan alleen worden opgenomen met 

toestemming van de uitkeringsinstantie. 

3.4 De stagiaire zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels,  

voorschriften en aanwijzingen, zoals deze gelden voor de werknemers van de aanbieder, in acht  

nemen. 

3.5 De stagiaire is verplicht om alle incidenten en gevaarlijke situatie, die zich voordoen bij de  

dienstverlening en waarbij de stagiaire betrokken is of waarvan de stagiaire getuige is, te melden  

aan de medewerker die zijn/ haar aanspreekpunt is/ onder wiens verantwoordelijkheid de stagiaire  

werkt. 

3.6 De stagiaire behandelt de apparatuur, gereedschappen, werkkleding en alle overige  

eigendommen van de aanbieder die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, met de vereiste  

zorgvuldigheid. 

3.7 Bij het einde van deze overeenkomst dient de stagiaire de eigendommen van de aanbieder die  

in zijn bezit zijn, zo spoedig mogelijk terug te geven. 

 

4. Onkostenvergoeding 

 

4.1 De stagiaire ontvangt geen loon voor de door hem verrichte werkzaamheden. De aanbieder 

bepaalt welke onkostenvergoeding hij verstrekt, bijvoorbeeld voor reiskosten of representatie. 

Maar dit is niet verplicht. De stagiaire mag een onkostenvergoeding ontvangen van € 150,= per 

maand met een maximum van € 1.500,= per jaar. 

 

5. Verzekeringen 

5.1 De aanbieder heeft voor de stagiaire een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en  

beroepen en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.  



 

6. Aansprakelijkheid voor schade 

 

6.1 De aanbieder zal de schade vergoeden als de stagiaire aansprakelijk is voor schade die hij/zij in  

de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden heeft veroorzaakt bij een derde. Dit geldt  

niet als de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de stagiaire. De stagiaire licht de  

aanbieder onmiddellijk na het ontstaan van de schade in. Hij doet tegenover derden geen  

uitspraken over eventuele aansprakelijkheid. 

6.2 De aanbieder heeft voor de stagiaire een aansprakelijkheidsverzekering gesloten, ter dekking  

van de in artikel 5.1 genoemde schade. 

6.3 De aanbieder zal de stagiaire niet aanspreken voor vergoeding van de schade die de stagiaire  

tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden aan de aanbieder toebrengt of  

toebrengt aan een derde jegens wie de zorgaanbieder gehouden is tot vergoeding van die schade.  

Deze bepaling is niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste  

roekeloosheid van de stagiaire of als uit omstandigheden van het geval anders voortvloeit. 

6.4 De aanbieder zal schade die de stagiaire door eigen toedoen lijdt tijdens de uitoefening van de  

overeengekomen werkzaamheden vergoeden. Dit hoeft niet wanneer er sprake is van grove schuld  

of opzet van de stagiaire. 

 

7. Geheimhoudingsplicht 

 

7.1 De stagiaire is verplicht geheimhouding in acht te nemen, over alles wat hij/zij over de  

aanbieder te weten is gekomen en waarvan de stagiaire het vertrouwelijke karakter kent of  

redelijkerwijs kan vermoeden. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van deze  

overeenkomst bestaan. 


