
Vaststellingsovereenkomst wegens verstoring van de arbeidsrelatie 
 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] B.V. gevestigd en 

kantoorhoudende te [adres en woonplaats] hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], 
verder te noemen: ‘werkgever’ 

 
en 
 
2. De heer/mevrouw [naam], geboren op [datum], wonende te [adres en woonplaats], verder te 

noemen: ‘werknemer’ 
 
 
Werkgever en werknemer worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”; 
 
 
In aanmerking nemende dat:  
 
- Werknemer bij werkgever in dienst is vanaf [datum] momenteel in de functie van 

[functienaam]op fulltime/parttime basis (keuze) voor [aantal] uur per week tegen een bruto 
maandsalaris ter grootte van € [bedrag] te vermeerderen met vakantietoeslag; 

 
- Werkgever te kennen heeft gegeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen in verband 

met het feit dat tussen partijen verschil van inzicht bestaat omtrent de wijze van invulling van 
de functie, waardoor een vruchtbare samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk wordt 
geacht; 

 
- Werknemer zich tegen de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft 

verzet. Beide partijen hebben nog het nodige gedaan om de verhoudingen te herstellen, doch 
helaas zonder resultaat; 

 
- Werkgever wenst te benadrukken dat werknemer geen enkel verwijt valt te maken van de 

ontstane situatie. Er is geen sprake van een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW.  
 
- Werkgever zelf het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft genomen. 
 
- Er geen sprake is van een opzegverbod in de zin van artikel 7:670 BW;  
 
- Partijen tot de conclusie zijn gekomen, na uitwisseling van hun standpunten, dat voortzetting 

van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort; 
 
- Ter beëindiging van het hiervoor genoemde geschil en ter voorkoming van onzekerheid of 

geschillen over hun rechtspositie partijen een uitputtende, alles omvattende regeling wensen 
te treffen. Met het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst partijen willen afzien van alle 
overige afspraken die eventueel zouden bestaan dan wel zouden hebben bestaan; 

 
 
Komen overeen als volgt: 
 
1 Werkgever en werknemer komen overeen dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 

[datum] met wederzijds goedvinden zal eindigen. Uitgaande van ondertekening van deze 


