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Detacheringovereenkomst (concept) 
 

Ondergetekenden, 

 

1. Het College van bestuur van de **********, inschrijvingsnr. KvK *******  

kantoorhoudende  te **********, aan de *******,  bij de Minister van OCW geregistreerd onder 

nummer *****, hierna te noemen ‘uitlener’, 

2. Het College van bestuur van de *******, inschrijvingsnr. inschrijvingsnr. KvK *****  

kantoorhoudende  te ******, aan ******,  bij de Minister van OCW geregistreerd onder 

nummer ****, hierna te noemen ‘inlener’, 

en 

 

3. de heer/mevrouw ******, geboren op *******, woonachtig te ***********, aan de *******,  

burgerlijk servicenummer *********, hierna te noemen ‘*******, 

tezamen hierna te noemen: partijen, 

 

overwegende dat: 

• ********* bij uitlener werkzaam is in een dienstverband met een betrekkingsomvang 

van werktijdfactor *******; 

• bij inlener werkzaamheden als ******* uitgevoerd behoren te worden die, gelet op de 

bestaande samenwerking tussen uitlener en inlener uitgevoerd kunnen worden door ******; 

• de te verrichten werkzaamheden bij inlener werkzaamheden zijn te kwalificeren als 

nauw met het onderwijs samenhangende activiteiten en deze activiteiten onderdeel 

uitmaken van de zogeheten ‘onderwijsvrijstelling’ in de Wet op de Omzetbelasting;   

• partijen overeenstemming hebben bereikt over een beschikbaarstelling voor de 

verrichting van deze werkzaamheden van ****** vanuit uitlener bij inlener; 

verklaren te zijn aangegaan een overeenkomst, 

• voor het ter beschikking stellen van ******* voor de verrichting van werkzaamheden, 

hierna te noemen: detachering, met inachtneming van de navolgende voorwaarden: 
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Functie 

1. ***** vervult bij inlener de functie van ****** op de onder diens bevoegd gezag 

staande school ********, gevestigd te ********** aan de ********, bij de Minister van OCW 

geregistreerd onder nummer ******. Een beschrijving van de functie is, als normfunctie,  

opgenomen in de toepasselijke cao (CAO Primair Onderwijs 2014-2015). ******** vervult, in 

het kader van deze functie, uitsluitend werkzaamheden die nauw met het geven van 

onderwijs samenhangen. Indien de genoemde cao wordt opgevolgd door een nieuwe cao, 

geldt deze nieuwe cao. 

2. Uitlener machtigt inlener tot het geven van opdrachten en aanwijzingen aan ******* 

ten aanzien van de onder artikel 1 vermelde taakstelling en het toezicht daarop. ********* is 

voor de uitvoering van haar werkzaamheden  ter zake verantwoording verschuldigd aan 

inlener.  

3. ********* verklaart onder erkenning van de in artikel 2 omschreven machtiging de  in 

artikel 1 vermelde werkzaamheden bij inlener naar beste vermogen te zullen verrichten in 

overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school en zich daarbij te 

zullen houden aan de aanwijzingen en/of reglementen van inlener. 

4. Omtrent de concrete invulling van arbeids- en rusttijden zijn tussen inlener en 

********* vóór de aanvang van de detachering afspraken gemaakt.  ********* zal haar 

werkzaamheden voor inlener verrichten op tijdstippen die in overleg tussen uitlener, 

inlener en ********* worden bepaald. 

Duur van de detachering 

5. De detachering is van kracht met ingang van ******* en eindigt van rechtswege op 

******* en wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van *******, 

onverminderd het bepaalde in artikel 6. 

6. Indien een der partijen tenminste twee maanden voor afloop van de in artikel 5 

genoemde einddatum of verlengde einddatum bij aangetekend schrijven aan de andere 

partijen bericht dat hij of zij na afloop van de overeengekomen duur van de detachering 

geen verlenging of verdere verlenging meer wenst van de overeengekomen detachering, 

eindigt de detachering op *******. 

Omvang detachering 

7. De omvang van de detachering bedraagt werktijdfactor ******. 

Beëindiging detachering 

8. De detachering eindigt met het verstrijken van de periode waarvoor deze werd 

aangegaan.  

9. Tussentijdse beëindiging van de detachering is slechts mogelijk met instemming van 

alle partijen, tenzij:  

a) aan  ********* ontslag door uitlener wordt verleend.  In dat geval is eenzijdige 

beëindiging mogelijk en nemen partijen de voor de arbeidsovereenkomst van ********* 

geldende opzegtermijn in acht; 
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b) een der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet in redelijkheid van hem of 

haar verlangd kan worden dat de detachering voortgezet wordt. In deze situatie is 

eveneens eenzijdige beëindiging mogelijk en nemen partijen een opzegtermijn van 1 (één) 

maand in acht. 

Rechtspositie, salaris en onkostenvergoeding 

10. De detachering van ********* brengt geen wijzigingen mee in zijn/haar rechtpositie 

bij uitlener. ********* kan na afloop van de detacheringsperiode aan deze overeenkomst 

geen rechten ten opzichte van inlener ontlenen. 

11. Uitlener betaalt ********* gedurende de detacheringsperiode zijn/haar salaris, 

uitkeringen en vergoedingen waarop deze krachtens de arbeidsovereenkomst met uitlener 

recht heeft. Tevens vergoedt uitlener aan ********* de gemaakte kosten in verband met het 

uitvoeren van de werkzaamheden bij inlener. ********* heeft terzake geen vordering op 

inlener. Uitlener betaalt aan ********* de kosten zoals die in de cao zijn opgenomen en zoals 

die door inlener aan ********* zouden moeten worden betaald indien inlener ********* in 

dienst zou hebben genomen. 

12. De kosten die uitlener voor het tussen hem en ********* bestaande dienstverband, 

over de detacheringsperiode en naar rato van de omvang van de detachering maakt, 

worden door inlener rechtstreeks aan uitlener vergoed. De vergoeding wordt maandelijks 

aan het einde van de maand door uitlener vastgesteld en aan inlener gefactureerd, die 

deze factuur binnen dertig dagen aan inlener zal voldoen.  

13. De vergoeding bedoeld in het vorige artikel, bestaat uit: 

a) de brutoloonkosten inclusief werkgeverslasten inclusief de periodieke verhogingen 

conform de toepasselijke cao, voor zover deze behoren bij een brutosalaris (met 

bijbehorende emolumenten) dat door ********* bij uitlener wordt verdiend in de functie die 

zij aldaar vervult; 

b) de vergoedingen waarop ********* op grond van zijn/haar arbeidsovereenkomst recht 

heeft, indien en voor zover die op grond van de cao worden genoten binnen de functie die 

hij/zij bij uitlener vervult;  

c) eventuele extra gemaakte kosten van ********* in verband met het uitvoeren van de 

werkzaamheden bij inlener. Uitlener vergoedt deze kosten aan ********* conform de door 

hem vastgestelde regels omtrent deze vergoeding danwel specifiek gemaakte afspraken 

hierover. 

Omzetbelasting 

14. Partijen gaan er vanuit dat over de door inlener aan uitlener te vergoeden kosten 

geen omzetbelasting is verschuldigd. Mocht op enig moment niettemin komen vast te staan 

dat omzetbelasting is verschuldigd over de vergoede kosten, dan zal inlener die 

omzetbelasting voldoen, waarbij een eventuele door de belastingdienst ter zake opgelegde 

boete voor rekening van uitlener blijft. 

  



SECTORPLAN PO 
 

 
 

Afwezigheid wegens ziekte of verlof 

15. Bij afwezigheid van ********* wegens ziekte of verlof zal in overleg met inlener door 

uitlener worden voorzien in zijn/haar vervanging. Hierbij is de geldende regelgeving voor 

uitlener (zowel wat betreft rechtspositie als verzekeringsvorm) uitgangspunt. Inlener geeft 

de melding van afwezigheid per ommegaande door aan uitlener in verband met de 

(mogelijke) declaratie bij het Vervangingsfonds.  

16. De kosten van vervanging komen voor rekening van uitlener die deze kosten 

vervolgens (afhankelijk van de verzekeringsvorm) kan declareren bij het Vervangingsfonds. 

Een eventueel daaruit voortvloeiende toeslag in het kader van de premiedifferentiatie 

komt voor rekening van uitlener. 

17. Meldingen van ziekte en herstel geschieden door ********* zowel bij uitlener als de  

inlener. ********* is verplicht het ziekteverzuimprotocol van uitlener na te leven. 

18. De eventuele uitkeringskosten van degene die ********* bij uitlener gedurende de 

detacheringsperiode vervangt, komen voor rekening van uitlener. 

Aansprakelijkheid 

19. Inlener is verplicht de zorgvuldigheid zoals genoemd in artikel 7:658 BW jegens 

********* in acht te nemen. Inlener zal uitlener vrijwaren van aanspraken jegens uitlener 

wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 7:658 BW. 

20. Uitlener is niet aansprakelijk voor schade die ********* mocht veroorzaken aan 

derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor inlener. Inlener zal zijn 

aansprakelijkheidsverzekering tevens van toepassing laten zijn op de hiervoor bedoelde 

schade.  

21. Inlener zal uitlener vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met 

handelingen, waaronder begrepen enig nalaten van ********* in het kader van de uitvoering 

van haar werkzaamheden voor inlener. 

22. Uitlener is niet aansprakelijk voor schade die ********* mocht veroorzaken bij 

inlener. 

23. ********* is niet aansprakelijk voor schade die zij veroorzaakt aan inlener of aan 

derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor inlener, tenzij deze schade een 

gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

Slotbepalingen 

24. Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst, voor zover van belang voor inlener, anders 

dan voortvloeiend uit een wetswijziging dan wel wijzigingen in de toepasselijke cao of in 

de bekostigingsvoorwaarden, binden inlener niet dan na haar schriftelijke instemming met 

de betreffende wijzigingen. 

25. Wijzigingen in de detacheringsovereenkomst, voor zover ********* rechtstreeks in 

haar belang getroffen wordt, binden ********* niet dan na haar schriftelijke instemming met 

de betreffende wijzigingen. 

26. Indien en voor zover enige bepaling in deze overeenkomst niet (langer) verenigbaar 

blijkt te zijn met de bekostigingsvoorwaarden, andere wettelijke voorschriften of de 



SECTORPLAN PO 
 

 
 

toepasselijke cao, treedt die bepaling buiten werking en wordt omtrent een vervangende 

bepaling tussen partijen overleg gevoerd. 

De bepalingen uit de CAO Primair Onderwijs 2014-2015  zijn van overeenkomstige 

toepassing.  

 

In drievoud opgemaakt en ondertekend: 

Een afschrift van de overeenkomst wordt aan de arbeidsovereenkomst van ********* 

gehecht. 

 

Voor akkoord, dd.:     Voor akkoord, dd.:        Voor akkoord, dd.: 

 

Namens uitlener:    Namens inlener:         Gedetacheerde:  

 

***********    ***********    *********          

 

 

 

Handtekening      Handtekening         Handtekening 


