VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:
1. De besloten vennootschap X, gevestigd aan de X, te (XXXX XX) Rotterdam, in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, hierna te noemen ‘X’;
en
2. De heer/mevrouw X, wonende aan de X te (XXXX XX) Rotterdam, hierna te noemen “X”.
Hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’.
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

a. De heer/mevrouw X geboren is op X en sinds X in dienst is getreden bij X in de functie van X;
b. Het laatstgenoten salaris van de heer/mevrouw X EUR X per maand exclusief 8%
vakantietoeslag en overige emolumenten bedraagt;
c.

De heer/mevrouw X een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voor X uren per
week;

d. X het initiatief genomen heeft de arbeidsovereenkomst met de heer/mevrouw X te beëindigen
wegens een verschil van inzicht over het uitoefenen van de werkzaamheden;
e. Voor dit initiatief geen dringende reden bestaat voor onverwijlde opzegging als bedoeld in de
artikelen 7:677 en 7:678 BW en de heer/mevrouw X noch X een verwijt valt te maken;
f.

De heer/mevrouw X zich in eerste instantie tegen de beëindiging van zijn
arbeidsovereenkomst heeft verzet, maar dat – nadat partijen hun standpunten jegens elkaar
uitvoering hadden toegelicht – dit niet tot een oplossing heeft geleid;

g. Vastgesteld is door partijen dat zich binnen X geen reële herplaatsingsmogelijkheden
voordoen;
h. Partijen overeenstemming hebben bereikt over het beëindigen van het dienstverband en de
afspraken schriftelijk wensen vast te leggen, hetgeen zij door middel van deze
vaststellingsovereenkomst doen;
i.

X de heer/mevrouw X geadviseerd heeft juridisch advies in te winnen ter zake de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst alsmede de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst.

j.

Ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen opzegverbod van toepassing
is.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN DAT:
1. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van X met wederzijds
goedvinden zal worden beëindigd. Vanaf deze datum is X geen salaris en overige
emolumenten verschuldigd aan de heer/mevrouw X.
2. Het loon met de bijbehorende emolumenten van de heer/mevrouw X tot het einde van het
dienstverband zal worden voldaan.

3. De heer/mevrouw X vanaf de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tot
het einde dienstverband vrijgesteld wordt van het verrichten van werkzaamheden;

4. X de heer/mevrouw X heeft geïnformeerd dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de eventuele
aanvraag van een sociale voorziening, zoals een WW-uitkering. De verstrekking van de
eventuele sociale voorziening zal door het UWV worden beoordeeld.
5. Ter zake van de beëindiging van het dienstverband een beëindigingsvergoeding van € X bruto
aan de heer/mevrouw X zal worden verstrekt. Partijen achten deze vergoeding in de gegeven
omstandigheden
billijk.
De
beëindigingsvergoeding
is
inclusief
de
wettelijke
transitievergoeding en geldt als aanvulling op een eventueel aan de heer/mevrouw
toekomende uitkering krachtens de Sociale Verzekeringswetten dan wel een eventueel elders
door de heer/mevrouw X te verdienen lager salaris. De beëindigingsvergoeding zal binnen
vier weken na het einde van het dienstverband aan de heer/mevrouw X worden overgemaakt.
X zal het netto equivalent van dit bedragen overmaken naar het bankrekeningnummer van de
heer/mevrouw X zoals dat bij haar bekend is.

6. X het opgebouwde vakantiegeld tot aan de einddatum van het dienstverband aan de
heer/mevrouw zal uitkeren. De heer/mevrouw X wordt bij datum uitdiensttreding geacht al zijn
vakantiedagen te hebben opgenomen.

7. De heer/mevrouw X alle aan hem in bruikleen gegeven eigendommen binnen twee weken na
ondertekening van deze overeenkomst bij X zal inleveren.

8. De beëindiging van het dienstverband geen verband houdt met de opzegverboden ex artikel
7:670 BW, dan wel enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

9. X desgevraagd positieve referenties zal afgeven en een positief getuigschrift zal verstrekken
ter zake het functioneren van de heer/mevrouw X.
10. Partijen zich zullen onthouden van het doen van negatieve mededelingen over elkaar en/of
uitlatingen die op enigerlei wijze schadelijk kunnen zijn voor de (goede naam van) de andere
partij.
11. Partijen strikte geheimhouding zullen betrachten omtrent de bepalingen van de gemaakte
afspraken ter zake de beëindiging behoudens wettelijke verplichtingen tot het geven van
informatie aan derden.
12. Partijen hierbij uitdrukkelijk enig recht op ontbinding of vernietiging van deze overeenkomst
uitsluiten.
13. Behoudens voor zover het de uitvoering van de in deze overeenkomst verwoorde en daaruit

voortvloeiende verplichtingen betreft, partijen over en weer afstand doen van aanspraken en
rechten uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, de (wijze van) beëindiging van de
arbeidsovereenkomst of anderszins, en verlenen zij elkaar dienaangaande volledige en finale
kwijting. Partijen wensen met deze overeenkomst volledig van elkaar gekweten te zijn.

14. Deze overeenkomst een vaststellingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:900 BW.

15. De heer/mevrouw X gewezen is op het bedenkrecht van artikel 7:670b lid 2 BW en zich
binnen 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst hierop kan beroepen.
16. Door deze overeenkomst te ondertekenen beide partijen verklaren dat zij de
arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen
daarvan. Partijen hebben beoogd hiermee alles te hebben geregeld wat nodig is voor een
rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Aldus overeengekomen op X en in tweevoud getekend te X.

..…………………..
X
Voor deze:
X

………………….
De heer/mevrouw X

