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VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST 
(ONBEZOLDIGD) 

Voor personen die ingeschreven zijn als student aan de Universiteit Gent en die in het kader van hun universitaire 
studies bij een bedrijf of andere overheidsinstelling dan de Universiteit Gent stageactiviteiten zullen verrichten, op 
voorwaarde dat het een stage betreft die niet in hun opleidingsprogramma voorzien is en dat de duur van de 
stage max. 60 prestatiedagen. omvat. 
 
 
Tussen  
 
1). ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
met maatschappelijke zetel te 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door……………………………………………………………………..  
 
hierna genoemd "de stagegever", 
 
en 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
met officiële woonplaats te ………………………………………………………………………………. 
 
hierna genoemd "de stagiair", 
 
en 
 
3) de UNIVERSITEIT GENT, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, vertegenwoordigd door de rector, voor wie optreedt bij delegatie ingevolge het besluit van 
de Raad van Bestuur d.d. 3 juli 2015

1
: ………………………………………………...(de decaan) OF (namens de 

decaan bij handtekenbevoegdheid) (schrappen wat niet past)  
 
hierna genoemd "de Universiteit Gent", 
 
 
wordt de volgende overeenkomst gesloten: 
 
 

Artikel  1 
De stagegever aanvaardt de voornoemde stagiair, geboren op   …………………………………..,   
ingeschreven als student aan de Universiteit Gent in het academiejaar ………………………….. 

                                            
1
 Voor stageovereenkomsten die dateren van 15 juli 2015 of later zijn de decanen van de faculteiten bevoegd om deze voor 

en namens de UGent te ondertekenen (de decanen kunnen handtekenbevoegdheid geven aan iemand anders). 
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in de opleiding                                        met volgend studentennummer 
........................................................... 
 
en met volgend identificatienummer bij de Sociale Zekerheid : ...........................................................................  
(zie op de achterzijde van de identiteitskaart of zie rechterbovenhoek op de voorzijde van de sociale 
identiteitskaart (SIS-kaart)). 
 
 

Artikel 2 
De stage vangt aan op           
 
en eindigt op             
 
en bedraagt maximaal 60 prestatiedagen op één academiejaar. 
 

 
Artikel 3 
* Als stagebegeleider voor de Universiteit Gent wordt aangewezen:  

 
                        
 
                        
 
(naam + vakgroep + telefoonnummer + e-mail) 
 
(hierna de “stagebegeleider”) 
 
* Als stageverantwoordelijke (mentor) voor de stagegever wordt aangewezen:  
 
                        
 
                        
 
(naam + telefoonnummer + e-mail) 
 
(hierna de “stageverantwoordelijke”) 
 
De stagebegeleider is een natuurlijk persoon en het aanspreekpunt van de Universiteit voor wat de uitvoering van 
de stage betreft.  
 
De stageverantwoordelijke is een natuurlijk persoon en het aanspreekpunt van de stagegever voor wat de 
uitvoering van de stage betreft.  
 
De stagebegeleider en de stageverantwoordelijke zullen met elkaar in verbinding blijven met het oog op een vlot 
en correct verloop van de stage. 
 

 
Artikel 4 
De stageverantwoordelijke verschaft aan de stagiair de nodige inlichtingen en voorlichting binnen het 
voorkomingsbeleid met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de met werknemers 
gelijkgestelden, zoals bepaald door de Welzijnswet en de Codex op het Welzijn. 
 
De stagegever vraagt aan de Universiteit Gent dat zij instaat voor het medisch toezicht, en de Universiteit Gent 
gaat hiermee akkoord.  
 
De stagiair legt aan de stagegever een blanco risicoanalyseformulier voor te bekomen op volgende url: 
http://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/gezondheid/medische-info-stage en doorloopt de procedure 
zoals vermeld en uitgelegd op voormelde website en dit voorafgaand aan de start van de stage. 
 
 

http://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/gezondheid/medische-info-stage
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Artikel 5 
De stagegever zal, bij de keuze van het werk dat aan de stagiair wordt toevertrouwd, rekening houden met de 
werkervaring dewelke de stagiair wenst op te doen in het kader van diens opleiding aan de Universiteit Gent.  
 

 
Artikel 6 
Voor de aanvang van de stage komen de stagegever en de stagiair een dag- en uurrooster overeen waarop de 
stage zal worden volbracht. Indien dit wordt opgevraagd, moet de stagiair in staat zijn dit rooster voor te leggen 
aan de (verzekeringsmaatschappijen van de) Universiteit Gent. 
 

 
Artikel 7 
De stagiair heeft geen enkel recht op bezoldiging vanwege de stagegever of de Universiteit Gent, zodat de 
stageovereenkomst juridisch niet als een arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd. 
 
De stagiair ontvangt als terugbetaling voor gemaakte kosten evenwel ………….EUR, per ………………. (enkel 
invullen indien toepasselijk). 
 
Vermits hij geen werknemer is, is de stagiair niet onderworpen aan de sociale zekerheid, zodat uit dien hoofde 
geen enkele bijdrage ten laste kan worden gelegd van de stagegever of de Universiteit Gent. 
 
De wetgeving op de arbeidsongevallen is conform het K.B. van 13 juni 2007 tot wijziging van het K.B. van 25 
oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
toepasbaar op de stagiair.  
 
 

Artikel 8 
De Universiteit Gent staat in voor de wettelijk vereiste arbeidsongevallenverzekering voor de stagiair in het kader 
van de stageactiviteiten. 
 
Inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever en de stagiair geldt het volgende.  
 
De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en verplicht 
aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de stagiair in de uitoefening van de stage.  
 
Enkel in geval van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld blijft de stagiair persoonlijk 
aansprakelijk.  
 
Voormelde aansprakelijkheid van de stagegever, zowel voor schade aan derden als voor schade aan de 
stagegever zelf, is verzekerd binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, dit binnen de 
in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten.  De schade die door de stagiairs veroorzaakt wordt aan 
de goederen van de stagegever waaraan of waarmee de stagiair werkt, wordt geregeld onder de rubriek 
toevertrouwde goederen. 
 
Voormelde persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair is niet gedekt binnen deze polis.  
 
Indien buitenlandse wetgeving de Universiteit Gent als onderwijsinstelling dan wel de stagiair verplicht 
aansprakelijk stelt voor de handelingen van de stagiair in de uitoefening van de stage, zal deze burgerlijke 
aansprakelijkheid verzekerd zijn binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, met 
uitzondering van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld.  
 
De aansprakelijkheid van de Universiteit Gent zelf is verzekerd binnen haar polis burgerlijke aansprakelijkheid, dit 
binnen de in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten. 
 

Artikel 9 
De stagegever en de stagiair verbinden zich tot naleving van:  

- alle wettelijke en reglementaire bepalingen die toepasselijk zijn op de stage en de stageovereenkomst 
- de onderhavige stageovereenkomst. 

 
De stagiair verbindt zich bij de uitvoering van de stage tevens tot naleving van:  



 
Versie 1.8  4 

 

- het onderwijs- en examenreglement van de Universiteit Gent 
- het eventuele facultaire stagereglement van de Universiteit Gent 
- het tuchtreglement van de Universiteit Gent 
- in voorkomend geval de plichtenleer, de sectorale voorschriften en het huisreglement van de stagegever 
- de discretie, vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsplicht van dossiers, gegevens en inlichtingen, 

waarvan de stagiair tijdens de uitvoering van de stage kennis krijgt 
- meer in het algemeen alle op de stagiair toepasselijke regelgeving en reglementen van de Universiteit 

Gent. 
 
De stageverantwoordelijke zal in voorkomend geval de stagiair bij het begin van de stage lezing geven van de 
relevante verplichtingen.  
 

 
Artikel 10 
Gelet op de vrijwillige aard van de stage kan de stage op elk moment door de stagegever en de stagiair 
schriftelijk beëindigd worden. Indien mogelijk wordt de beëindiging vooraf gemotiveerd en wordt een redelijke 
termijn in acht genomen, en treden de partijen zo nodig of gewenst in overleg.  
 
Indien een van de partijen in gebreke blijft deze overeenkomst na te leven, kunnen de andere partijen de 
overeenkomst voortijdig verbreken na het versturen van een ingebrekestelling die zonder nuttig gevolg is 
gebleven binnen de daarin voorziene redelijke termijn (rekening houdend met de concrete omstandigheden). 
 

Artikel 11 
Voor geschillen met de stagegever over de toepassing of uitvoering van deze stageovereenkomst zijn, indien een 
minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
bevoegd.  
 
 
 
 
Opgemaakt in drie exemplaren te     op      
 
Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen. Het eerste exemplaar is bestemd voor de stagegever, het 
tweede voor de stagiair, het derde voor de UGent

2
.  

 
Elke manuele doorhaling of aanpassing werd door elke partij geparafeerd. 
 
 
 
 
 
 
de stagegever:       de stagiair: 

 
 

 
 
 
……………………….    ………………………. 
 
 
 
Voor de Universiteit Gent

3
, 

 
de decaan (of namens de decaan):   de stagebegeleider: 
 
 

                                            
2
 Deze worden door het stagesecretariaat van elke faculteit bewaard.  

3 Indien de decaan handtekenbevoegdheid gaf aan iemand anders van de faculteit en deze persoon is tevens de 

stagebegeleider van de student-stagiair dan hoeft er maar één handtekening te worden geplaatst voor de UGent.  
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……………………….     ………………………. 
 
 


