
voorbeeld vaststellingsovereenkomst versie mei-2015 

www.sterc-advocaten.nl 

Paraaf namens Werkgever:  Pagina 1 van 3 

Paraaf Werknemer: 

V A S T S T E L L I N G S O V E R E E N K O M S T 

 

 

 

Partijen: 

 

 naam werkgever, kantoorhoudende te plaats (postcode) aan straat, in deze vertegenwoordigd door naam, 

hierna te noemen: ‘Werkgever’, 

 

en 

 

 naam werknemer, woonachtig te (postcode) woonplaats, aan adres, hierna te noemen ‘Werknemer’,  

 

 

overwegen dat: 

 

a) Werknemer sinds datum indiensttreding bij (de rechtsvoorganger van) Werkgever in dienst is, en 

laatstelijk werkzaam is in de functie van functie; 

 

b) tussen partijen een zakelijke discussie is ontstaan over de wijze waarop de bij de functie behorende 

werkzaamheden dienen te worden verricht. Partijen hebben geprobeerd hun verschil van inzicht weg te 

nemen, maar zijn daarin niet geslaagd, 

 

c) als gevolg van het onoverbrugbare verschil van inzicht Werkgever het initiatief neemt om de 

arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarvan zowel Werkgever als Werknemer geen verwijt kan worden 

gemaakt. Het streven van Werkgever naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst houdt geen 

verband houdt met een dringende reden, noch met het bestaan van enig opzegverbod;  

 

d) Werknemer tegen de door Werkgever nagestreefde beëindiging van de arbeidsovereenkomst bezwaar 

heeft gemaakt; 

 

e) Werknemer in de gelegenheid is gesteld om zich ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

juridisch te laten bijstaan om zo de inhoud en gevolgen van deze vaststellingsovereenkomst te overwegen; 

 

f) Partijen in onderling overleg overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop en de voorwaarden 

waaronder zij de arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen. Conform artikel 7:670b BW wensen zij de 

door hen gesloten overeenkomst in de zin van artikel 7:900 BW, en dus ter voorkoming van onzekerheden 

of geschillen, als volgt schriftelijk wensen vast te leggen; 

 

en verklaren het volgende te hebben vastgesteld: 
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1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

 De arbeidsovereenkomst tussen partijen eindigt met wederzijds goedvinden per datum (hierna te noemen: 

‘Einddatum’). Per de Einddatum is Werknemer niet langer in dienst van Werkgever, noch van enig aan 

Werkgever gelieerde onderneming. [Commentaar: Let op: hoewel een opzegtermijn niet van toepassing is 

bij een ontslag met wederzijds goedvinden, kan wel sprake zijn van een ‘fictieve opzegtermijn’. Als de 

werknemer na ontslag aanspraak wil maken op een WW-uitkering, kan uitkering eventueel pas 

plaatsvinden na afloop van een fictieve opzegtermijn (en voor zover aan alle overige eisen voor een 

uitkering is voldaan. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten.] 

 

2. Loon, arbeidsvoorwaarden en werkzaamheden 

 Het laatstgenoten bruto loon van Werknemer bedraagt EUR bedrag per maand, exclusief emolumenten 

waaronder vakantiebijslag.  

 

Tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt zal het loon van Werknemer, inclusief (en voor 

zover fiscaal toelaatbaar) de overige emolumenten op gebruikelijke wijze worden doorbetaald. Werknemer 

komt niet in aanmerking voor een additionele toeslag, verhoging, compensatie, bonus of anderszins. 

 

[opnemen: vrijstelling van werkzaamheden, voortzetting van werkzaamheden of alternatieve afspraken.]  

 

3. Eindafrekening 

Binnen 30 dagen na de Einddatum zal Werkgever een eindafrekening opmaken, waarvan onderdeel is een 

pro rata uitkering van de opgebouwde vakantiebijslag en uitbetaling van de openstaande vakantiedagen. 

Met de betaling van de eindafrekening wordt een bruto/netto-specificatie verstrekt. [alternatief: opnemen 

van (deel van) vakantiedagen, bijv. bij langdurige vrijstelling van werkzaamheden] 

 

4. Beëindigingsvergoeding 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van het bepaalde in artikel 1 van deze 

vaststellingsovereenkomst, kent Werkgever aan Werknemer, ter vervanging van gederfd of te derven loon, 

een bruto vergoeding toe ter waarde van EUR vergoeding, hierna te noemen de ‘Vergoeding’. [Werkgever 

moet over Vergoeding wettelijke inhoudingen plegen] 

 

5. Geheimhouding  

Werkgever en werknemer zullen geheimhouding betrachten over de achtergrond, inhoud en wijze van 

totstandkoming van deze vaststellingsovereenkomst, tenzij enige wettelijke bepaling daartoe verplicht.  

 

6. Mededelingen en getuigschrift 

 Partijen verbinden zich over en weer geen kwaad over elkaar te spreken, als gevolg waarvan hun beider 

gerechtvaardigde belangen zouden kunnen worden geschaad. Werkgever verstrekt aan Werknemer een 

getuigschrift. 

 

7. Inleveren eigendommen 

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de laatste doordeweekse dag voor beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, levert Werknemer de aan Werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst 
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verstrekte eigendommen van Werkgever in goede staat in. [alternatieven mogelijk; denk aan behoud 

telefoonnummer, gebruik leaseauto tot Einddatum, etc] 

 

8. Postcontractuele verplichtingen 

 Alle tussen partijen overeengekomen bedingen met post-contractuele werking, zoals het 

concurrentiebeding, het geheimhoudingsbeding en het boetebeding blijven onverkort van kracht. 

[alternatief: buiten toepassing verklaren van concurrentiebeding of wijzigen voor een relatiebeding] 

 

9. Finale kwijting 

 Met inachtneming van het vorenstaande verlenen partijen elkaar algehele en finale kwijting over en weer 

terzake van de arbeidsovereenkomst en/of het einde daarvan en alles wat daaruit direct of indirect kan 

voortvloeien. Deze finale kwijting ziet tevens uitdrukkelijk op, maar is niet beperkt tot, de tot de groep van 

de Werkgever behorende vennootschappen en voorts op en niet beperkt tot eventuele aanspraken op 

grond van enig Sociaal Plan, (collectieve) afvloeiingsregeling, CAO, pensioenschade, bedrijfsongevallen en 

beroepsziekten, alsmede aanspraken gebaseerd op wet- en regelgeving met betrekking tot gelijke 

behandeling. [Let op: denk aan eventuele door werknemer terug te betalen studiekosten.] 

 

10. Overige voorwaarden 

 Deze minnelijke regeling is tot stand gekomen onder de voorwaarde dat Werknemer nog geen andere baan 

heeft en/of enig vooruitzicht daarop heeft. 

 

Werknemer heeft recht om deze vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien 

dagen na de datum waarop deze vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan 

de Werkgever gerichte, verklaring te ontbinden.[van toepassing per 1 juli 2015, bij gebreke van deze 

bepaling bedraagt de bedenktermijn van de werknemer 3 weken]  

  

Deze vaststellingsovereenkomst komt terstond integraal te vervallen, in het geval de arbeidsovereenkomst 

vóór de Einddatum zal zijn beëindigd wegens een gedraging van Werknemer die een dringende reden 

oplevert. 

 

Aldus overeengekomen op datum, per pagina geparafeerd en in tweevoud ondertekend te plaats, 

  

 

______________________________            ______________________________ 

naam werkgever naam werknemer 

naam ondertekenaar 


