
       
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden  
 
Inleiding 
Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden gaan u en uw 
werknemer in onderling overleg uit elkaar. Het is aan te raden om hierover duidelijke afspraken te 
maken en deze vast te leggen in een zogeheten beëindigingsovereenkomst of 
vaststellingsovereenkomst. Voordeel van deze methode is dat u als werkgever geen toestemming aan 
UWV hoeft te vragen om de werknemer te mogen ontslaan. Ook hoeft u geen ontbindingsprocedure te 
voeren bij de kantonrechter. Voor de werknemer is het voordeel dat hij of zij in principe in aanmerking 
komt voor een WW-uitkering.   

Aangezien een beëindiging met wederzijds goedvinden niet in elke situatie kan worden gebruikt, is het 
aan te raden dat u zich tijdig juridisch laat informeren over de mogelijkheden en de eventuele risico’s. 
Dat heeft bovendien als voordeel dat u, als het op onderhandelen aankomt, kunt kiezen voor die 
oplossing die zakelijk en financieel het beste is voor uw bedrijf.  
 
Aandachtspunten  
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een 
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is. Overeenkomsten zijn vaak ook 
maatwerk en daar zit dan ook de echte winst voor u als ondernemer: u bereikt snel en effectief een 
oplossing en voorkomt discussies en nadelige financiële gevolgen achteraf. 

Denkt u met name aan het volgende:  

• Onderzoek- en informatieplicht: u als werkgever moet zich ervan vergewissen dat de
werknemer inderdaad akkoord wil gaan met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en 
de (mogelijke) gevolgen daarvan. De enkele ondertekening van een overeenkomst is 
daartoe niet voldoende. Achtergrond van dit vereiste is dat u als werkgever zeker weet  dat 
de werknemer niet handelde in een opwelling. In dat geval kan de 
beëindigingsovereenkomst namelijk worden ongedaan gemaakt en moet het loon worden 
doorbetaald. Wij kunnen u handvatten bieden hoe u hiermee het beste kunt omgaan.  
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communicatie, geheimhouding, wel of niet algehele finale kwijting etc.   

 u een concrete situatie laten toetsen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.  

_________________ _______________ 

• Het initiatief tot de beëindiging dient bij voorkeur van de werkgever afkomstig te zijn: is dit 
niet het geval, dan zal de werknemer –mits goed geïnformeerd– geen belang hebben om 
mee te werken aangezien hij of zij in dat geval waarschijnlijk geen recht heeft op een WW-
uitkering. 

• Is de werknemer ziek? Dan wordt een beëindiging met wederzijds goed
zeker als dat gebeurt zonder gespecialiseerd arbeidsrechtelijk advies. 

• Er mag ook geen sprake zijn van een dringende reden, dat wil zeggen ee
waarvan u de werknemer op staande voet had kunnen ontslaan.   

• De concrete afspraken zijn vaak het resultaat van strategisch onderhandelen met toepassing 
van de relevante juridische aspecten: einddatum, wel of niet vrijstelling van werk, wel of ge
outplacement, wel of niet rekening houden met de opzegtermijn, wel of geen vergoeding, 
inleveren of voortgezet gebruik bedrijfsmiddelen, eindafrekening, studie- of opleidingsko
kosten van rechtsbijstand, pensioen, concurrentie en/of relatiebeding, bo

Meer weten? 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt
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Advocatenkantoor Tavasszy, Molenstraat 15, 2513 BH Den Haag  

T: 070 – 3611 717 / E: info@tavasszy.nl / W: www.tavasszy.nl 
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