
 

 

Vaststellingsovereenkomst (onverbindend concept d.d. 11 januari  2018) 

 

Partijen 
 

1) De publiekrechtelijke rechtspersoon, gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Midden- en West Brabant, gevestigd te Tilburg, te dezen krachtens besluit van het 
Algemeen Bestuur van 2 maart 2018vertegenwoordigd door de heer N. van Mourik, 
directeur, die deze overeenkomst namens haar ondertekent, hierna te noemen: 
“OMWB”  

 
En 
 

2) De publiekrechtelijke rechtspersoon, gemeenschappelijke regeling Regionale 
Milieudienst West-Brabant, gevestigd te Roosendaal, te dezen krachtens besluit van 
het Algemeen Bestuur van ___(nog nader te bepalen datum in februari/maart 
2018)______________________________ vertegenwoordigd door de heer D.A. 
Maaskant, directeur, die deze overeenkomst namens haar ondertekent, hierna te 
noemen: “RMD”  

 

Partijen sub 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” 
 
 
OVERWEGINGEN: 
 
 
A. Tussen Partijen is een geschil gerezen over de verplichtingen van Partijen in het kader 

van de oprichting van OMWB en de overgang van personeel van RMD naar OMWB per 1 
januari 2013. Vanwege de oprichting van OMWB is in maart 2013 een ‘Sociaal 
Beleidskader’ (hierna te noemen SBK) vastgesteld. Partijen verschillen van mening over 
de toepassing van dit SBK,  in het bijzonder over de vraag of het SBK tot 
(betalings)verplichtingen voor RMD  leidt, inzake de in het SBK opgenomen 
inkomensgarantie,  of niet. OMWB stelt zich op het standpunt dat RMD vanwege  de 
uitvoering van het SBK gehouden is de middelen ten bedrage van deze inkomensgarantie 
van haar oud-medewerkers  aan haar te verstrekken. RMD betwist dat zij daartoe 
gehouden is.  

 
B. Partijen wensen hun geschil in onderling overleg, zonder tussenkomst van de rechter, 

voor eens en altijd te beëindigen, en door middel van onderhavige overeenkomst hun 
rechtsverhouding ter zake vast te stellen. 

 
C. Het aangaan en uitvoeren van deze overeenkomst betekent niet dat RMD enige 

aansprakelijkheid voor de door OMWB gestelde verplichting erkent. 
 

D. Onderhavige overeenkomst geldt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 
7:900 BW. 



 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

 

 

Artikel 1.         DEFINITIES 

 

Met beginhoofdletters geschreven begrippen hebben de betekenis die hierna of 

elders in de overeenkomst eraan is toegekend. 

 

Overeenkomst: deze vaststellingsovereenkomst. 

 

Vorderingen: de rechtsvorderingen die OMWB in het in de overwegingen 

genoemde geschil jegens RMD meent te hebben. 

 

Schikkingsbedrag: het door RMD aan OMWB uit hoofde van deze 

vaststellingsovereenkomst te betalen bedrag van EUR 572.454. 

 

BTW: belasting op de toegevoegde waarde die wordt geheven op basis van de 

Wet op de omzetbelasting 1968 of op basis van vergelijkbare wet- en regelgeving. 

 

 

Artikel 2.         MINNELIJKE REGELING 

 

BETALING SCHIKKINGSBEDRAG 
 

2.1       RMD betaalt aan OMWB het Schikkingsbedrag door overboeking op de door 

OMWB bij BNG aangehouden rekening met nummer [IBAN] NL43 BNGH 

0285157949 , onder vermelding van 'Schikkingsbedrag'. Het bedrag dient uiterlijk 

binnen twee weken na definitieve besluitvorming te zijn bijgeschreven op de door 

OMWB aangehouden rekening. 

 

BEËINDIGING PROCEDURE(S) 
 

NAI arbitrage 

2.2       OMWB zal binnen 2 werkdagen na bijschrijving van het 

Schikkingsbedrag op de hierboven genoemde rekening haar arbitrageaanvraag 

intrekken en de opdracht aan de arbiters beëindigen, waarbij ieder der Partijen 

haar eigen proceskosten draagt. De aan het Nederlands Arbitrage Instituut 

verschuldigde kosten zullen door partijen gelijkelijk worden verdeeld. 

 

 



 

 

Artikel 3.         FINALE KWIJTING 

 

3.1       Onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de verplichtingen 

van de Overeenkomst doen Partijen hierbij over en weer, zonder dat enige nadere 

handeling is vereist, afstand van alle Vorderingen, en verlenen Partijen elkaar over 

en weer ter zake volledige kwijting. Partijen zullen in verband met de Vorderingen 

geen nieuwe procedures beginnen, anders dan tot nakoming van de 

verplichtingen uit de Overeenkomst. 

 

  

Artikel 4.        PUBLICITEIT 

 

PUBLICITEIT  

 

4.1       Hoewel het OMWB en RMD vrijstaat om op de door hen gewenste wijze in de   
publiciteit te treden omtrent (het sluiten van) de Overeenkomst, zullen zij elkaar 
vooraf inlichten wanneer en op welke wijze zij dit zullen doen. 
 

4.2       Hoewel Partijen gerechtigd zijn te reageren op vragen die eventueel 

aan hen worden gesteld naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen zij 

terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over de totstandkoming en 

inhoud van de Overeenkomst. Bovendien zullen zij bij de informatieverstrekking 

aan derden steeds de belangen van de andere Partij in aanmerking nemen en zich 

niet in negatieve bewoordingen over de andere Partij uitlaten. 

 
 
Artikel 5.         DIVERSEN 
 

VERRICHTEN RECHTSHANDELINGEN TER UITVOERING OVEREENKOMST 
 
5.1       Iedere Partij verplicht zich ten behoeve van de andere Partij bij tijd 

en wijle rechtshandelingen te verrichten en/of documenten te ondertekenen, 
indien verplicht op basis van de wet of indien verzocht door de andere Partij in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de vestiging en 
bescherming van diens rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 
ENTIRE AGREEMENT CLAUSULE / SCHRIFTELIJK WIJZIGINGSBEDING 

 
5.2       De Overeenkomst omvat de volledige rechtsverhouding tussen Partijen 

met betrekking tot de Vorderingen. Eerdere overeenkomsten of toezeggingen met 
betrekking tot de Vorderingen komen hierbij te vervallen.  
 
 



 

 

5.3       De bepalingen van de Overeenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door 
een door beide Partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. 
 
KOSTEN 
 

5.4       Iedere Partij draagt haar eigen kosten verband houdende met het aangaan 
en uitvoeren van de Overeenkomst. 
 
 

Artikel 6.         FISCAAL  
 
6.1       Over het schikkingsbedrag is geen BTW verschuldigd. 
 
 
Artikel 7.         UITSLUITING ONTBINDING, VERNIETIGING EN WIJZIGING 
 
7.1       Partijen doen over en weer afstand van het recht om geheel of gedeeltelijk 

ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst te vorderen of zich op nietigheid 
te beroepen, uit welken hoofde dan ook en al dan niet bij wijze van verweer, dan 
wel om ex artikel 6:230 BW wijziging van de Overeenkomst te verzoeken. 

 
 
Artikel 8.         BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT 
 
8.1       Alle geschillen inzake contractuele of niet-contractuele verbintenissen die 

voortvloeien uit of die verband houden met de Overeenkomst zullen in eerste 
aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 
 

8.2       Op de Overeenkomst en alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen 
die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, is Nederlands recht van 
toepassing.   

 
 
 
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Regionale Milieudienst West-Brabant 
 
 
 
 
____________________                ___________________ 
De heer N. van Mourik     de heer D.A. Maaskant 
 


