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Aansprakelijkheid bij stages 
 
Door adviseur mr. José van Snek, Helpdesk VOS/ABB 

Met de komst van de verplichte maatschappelijk stage in het voortgezet 
onderwijs, rijst steeds vaker de vraag hoe het nu geregeld is met de 
aansprakelijkheid van de school, van de stagiair en van het stagebedrijf bij 
schade die is toegebracht door de stagiair. Is de school aansprakelijk in het 
kader van de zorgplicht? Of hebben de werkgever en de stagiair een 
verhouding die overeenkomt met die van werkgever en werknemer? En wat 
gebeurt er als de stagiair opzettelijk schade toebrengt aan derden in de 
uitoefening van zijn stage of schade toebrengt aan het stagebedrijf? Aan de 
hand van een uitspraak in januari 2012 van het gerechtshof in Arnhem en 
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen we deze vragen 
beantwoorden.1 
 
Een leerling loopt stage bij een konijnenhouderij om praktijkervaring op te doen. De 
leerling besprenkelt de stallen van de konijnen met een schoonmaakmiddel. Binnen 
één week zijn zeker 100 grote en kleine konijnen overleden. Bovendien blijkt later dat 
de konijnen die het hebben overleefd, minder jongen krijgen. Het stagebedrijf stelt 
zowel de leerling als de school aansprakelijk voor de schade die het heeft geleden.  
Bij de beoordeling van de vraag of de leerling aansprakelijk gesteld kan worden voor 
de schade, stelt de rechter voorop dat als het stagebedrijf een instructiebevoegdheid 
heeft ten aanzien van deze leerling, artikel 6:170 lid 1 BW van toepassing is. Dit 
artikel bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die de 
ondergeschikte toebrengt aan derden tijdens de uitoefening van zijn 
werkzaamheden. Omdat er wordt gesproken over ondergeschikten, kan dit artikel 
ook op stagiairs van toepassing zijn. De enige uitzondering betreft de situatie waarin 
de leerling de schade met opzet of bewuste roekeloosheid toebrengt. Dan kan hij zelf 
aansprakelijk worden gesteld. Er is sprake van opzet of bewuste roekeloosheid als 
de leerling met zijn ‘handelen het toebrengen van schade beoogt dan wel de kans 
dat door dat handelen schade ontstaat, aanvaardt’, aldus het gerechtshof. 
  
In de rechtspraak is voorts bepaald dat artikel 7:658 BW ook van toepassing kan zijn 
op stagiairs, via artikel 7:658 lid 4 BW.2 Dit betekent dat als de leerling zelf schade 
zou hebben geleden bij de uitoefening van zijn werkzaamheden bij het stagebedrijf, 
hij het bedrijf aansprakelijk zou kunnen stellen. Hierin is de zorgplicht van de 
werkgever opgenomen. Deze zorgplicht brengt met zich mee dat de werkgever 
ervoor moet zorgen dat de apparatuur en de ruimte veilig zijn voor gebruik bij de 
werkzaamheden en dat hij de nodige maatregelen neemt om te voorkomen dat de 
stagiair schade lijdt. Ook bij deze bepaling is het uitgangspunt dat de werkgever–
werknemerrelatie overeenkomt met de verhouding tussen het stagebedrijf en de 
stagiair.  
Het voorstaande vloeide al voort uit de wet en eerdere uitspraken. De vraag die dan 
ook centraal stond in deze zaak was of artikel 7:661 lid 1 BW ook betrekking had op 
de verhouding tussen het stagebedrijf en de stagiair. In dit artikel is bepaald dat de 
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werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer toebrengt aan de 
werkgever. De schade die de stagiair in dit geval toebrengt aan de konijnenhouderij 
komt derhalve voor rekening van het stagebedrijf, behalve als er sprake is van opzet 
of bewuste roekeloosheid. Het gerechtshof vindt dat er in dit geval geen sprake is 
van opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair, mede aangezien het 
stagebedrijf hem opdracht had gegeven tot het halen van het schoonmaakmiddel, 
wat zich in het bedrijf bevond, en de stagiair niet had gewezen op de mogelijke 
gevaren van dit middel.  
 
Het stagebedrijf stelt ook de school aansprakelijk. Het voert daarbij aan dat de school 
betere begeleiding had moeten bieden aan de stagiair. Het gerechtshof kan zich niet 
vinden in deze argumenten en geeft daarbij aan dat artikel 6:170 BW niet van 
toepassing is op de verhouding tussen de school  en de leerling (stagiair). De school 
is er om onderwijs te verzorgen en de leerling is derhalve geen ondergeschikte van 
de school. Voorts heeft de leerling zelf belang bij het lopen van een stage en niet de 
school. De school kan in deze dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de 
schade van het stagebedrijf.  
 
Wel is het mogelijk dat het stagebedrijf en de school afwijkende afspraken maken 
omtrent de aansprakelijkheid. Een veelgebruikte bepaling voor een afwijking van de 
wettelijke aansprakelijkheid luidt als volgt: 
 
De school vrijwaart de stageverlener tegen eventuele aanspraken van derden op 
grond van artikel 6:170 BW wegens fouten van de stagiair tijdens de uitoefening van 
de stagewerkzaamheden voor de stageverlener. De school is aansprakelijk voor 
schade toegebracht aan de stageverlener door een onrechtmatige daad van de 
stagiair tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stageverlener. 
Deze vrijwaring en aansprakelijkheid gelden uitsluitend indien en voor zover de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school daarvoor dekking biedt.’ ‘ 
 
De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid en zorgplicht die van toepassing 
zijn op de verhouding tussen werkgever en werknemer zijn dus ook van toepassing 
op de verhouding tussen stagebedrijf en stagiair. In veel gevallen zal de stagiair 
daarom niet zelf aansprakelijk zijn voor de schade, behalve als hij handelt met opzet 
of bewuste roekeloosheid. Ook de school zal niet snel aansprakelijk kunnen worden 
gesteld, behoudens eventuele afwentelingen van aansprakelijkheid in de 
stageovereenkomst. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  


