
BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN WEDERZIJDS AKKOORD 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
de werkgever : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
vertegenwoordigd door ______________________________ 
 
de werknemer : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboren op …./…./………….  te …………………………………………………………. 
 
wordt overeengekomen hetgeen volgt : 
 

Beide partijen stellen hierbij in wederzijds akkoord en op verzoek van de werknemer een einde aan 

de arbeidsovereenkomst, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn en zonder betaling van 

een opzeggingsvergoeding. 

De overeenkomst wordt in wederzijds akkoord en op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer 

beëindigd op datum van __/__/____ . 

Beide partijen zien hierbij dan ook uitdrukkelijk af van al hun verdere rechten en plichten 

voortspruitend uit de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten inzonderheid met betrekking tot de 

opzeggingstermijnen en opzeggingsvergoedingen. 

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een ondertekend exemplaar te hebben 

ontvangen, te ……………………………………. op __/__/____. 

 

De werkgever,     De werknemer,  



BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN WEDERZIJDS AKKOORD 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
de werkgever : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
vertegenwoordigd door ______________________________ 
 
de werknemer : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Geboren op …./…./………… te ……………………………………………………………. 
 
wordt overeengekomen hetgeen volgt : 
 
Toelichting 
Tussen partijen bestond een arbeidsovereenkomst die op __/__/____ op verzoek van de werknemer 
wordt verbroken. 
 
Ondanks de voorziene opzeggingstermijnen wenst de werknemer de onderneming onmiddellijk te 
verlaten zonder in achtname van opzeggingstermijn noch schadevergoeding. 
 
Artikel 1 
Beide partijen stellen in wederzijds akkoord en op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer een 
einde aan de arbeidsovereenkomst, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn en zonder 
betaling van een opzeggingsvergoeding. 
 
Artikel 2 
De overeenkomst wordt in wederzijds akkoord en op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer 
beëindigd op __/__/____. 
 
Artikel 3 
Beide partijen zien hierbij dan ook uitdrukkelijk af van al hun verdere rechten en plichten 
voortspruitend uit de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten inzonderheid met betrekking tot de 
opzeggingstermijnen en opzeggingsvergoedingen. 
 
Artikel 4 
De werknemer verklaart en erkent hiermee uitdrukkelijk dat alle lonen (loon _________________ 
uitgezonderd), premies, vergoedingen en alle andere rechten voldaan zijn waarop hij recht zou 
kunnen laten gelden op grond van de arbeidsovereenkomst , de uitvoering en de beëindiging ervan. 
Voor zoveel als nodig doet hij bij deze uitdrukkelijk afstand van alle andere of grotere vorderingen 
die hij op grond van de arbeidsovereenkomst, de uitvoering en de beëindiging ervan, of op om het 
even welke andere grond zou kunnen laten gelden opzichtens de werkgever en aanverwante 
ondernemingen, haar vertegenwoordigers, lasthebbers of aangestelden. 
De werknemer doet bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van alle lonen, premies en 
vergoedingen waarop hij op basis van om het even welke tewerkstelling bij de werkgever  nog recht 
zou kunnen laten gelden.  
 
Artikel 5 
Beide partijen doen afstand van het recht om dwaling of bedrog in te roepen t.o.v. deze 
overeenkomst. Zij doen eveneens afstand van het recht om de gekwalificeerde benadeling in te 
roepen. 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren. Elk der partijen erkent een exemplaar te hebben ontvangen. 
Te ………………………………………. op __/__/____. 
 
De werkgever, De werknemer, 
 


