
 

 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 
 
 
PARTIJEN 
 
1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Haarlem, zetelende te 

Haarlem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

burgemeester de heer drs. J. Wienen, hierna te noemen: “de 

gemeente”, enerzijds 

 

en 

 

2. de stichting Stichting Salomo, Stichting voor Christelijk Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar bestuurder Ben Cüsters, die in de 

onderhandelingen heeft opgetreden als penvoerder namens de partijen 

3, 4 en 5; 

3. de stichting Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het 

bestuur Lex de Wringer; 

4. de stichting Stichting Katholiek en Interconfessioneel (RK/PC) 

Onderwijs “Sint Bavo”, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar bestuurder Peter Velseboer; 

5. de stichting Stichting Vrijescholen Ithaka, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur 

Robert van der Meijden; 

alle gevestigd te Haarlem, hierna tezamen te noemen: “de stichtingen”, 

anderzijds 

 
OVERWEGINGEN 
 
a. Bij besluit van 1 maart 2011 heeft het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente de kosten voor openbare speciale 

scholen voor basisonderwijs 2008 vastgesteld (kenmerk 

STZ/JOS/2011/49932). Daarbij is het overschrijdingspercentage, en 

daarmee het overschrijdingsbedrag, vastgesteld op nihil. 

b. Bij besluit van eveneens 1 maart 2011 heeft het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente de kosten voor 

openbaar primair onderwijs 2006-2008 vastgesteld (kenmerk 
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STZ/JOS/20n/49936). Daarbij is het overschrijdingspercentage, en 

daarmee het overschrijdingsbedrag, eveneens vastgesteld op nihil. 

c. De stichtingen hebben op 6 april 2011 tegen deze beide besluiten 

administratief beroep ingesteld bij Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland (hierna: “Gedeputeerde Staten”). 

d. Bij besluit van 11 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten deze 

beroepen ongegrond verklaard (kenmerk 60106/568844). 

e. De stichtingen hebben op 21 april 2015 tegen dit besluit van 

Gedeputeerde Staten beroep ingesteld bij de rechtbank Noord-

Holland, zittingsplaats Haarlem (hierna: “de rechtbank”). 

f. In deze procedure waren de stichtingen eiseressen en Gedeputeerde 

Staten verweerder, en was het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente derde-partij.   

g. De rechtbank heeft bij beslissing van 11 maart 2016 het beroep van de 

stichtingen gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd, 

Gedeputeerde Staten opgedragen een nieuw besluit te nemen op het 

administratief beroep van de stichtingen met inachtneming van haar 

uitspraak, Gedeputeerde Staten veroordeeld in de proceskosten van 

de stichtingen tot een bedrag van € 992,- en Gedeputeerde Staten 

opgedragen het betaalde griffierecht van € 167,- aan de stichtingen te 

vergoeden (zaaknummer HAA 15/1794). 

h. Noch (een van) de stichtingen noch Gedeputeerde Staten noch de 

gemeente heeft tegen deze uitspraak van de rechtbank een 

rechtsmiddel aangewend. 

i. Sinds de uitspraak van de rechtbank is de zaak opnieuw in 

behandeling bij Gedeputeerde Staten (kenmerk 609245/914847). 

j. In deze procedure zijn de stichtingen appellanten en is het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente verweerder.   

k. Op 18 september 2017 heeft bij Gedeputeerde Staten een hoorzitting 

plaatsgevonden. 

l. Gedeputeerde Staten hebben nog geen beslissing genomen. 

m. Vanaf het moment dat de stichtingen tegen de hierboven onder a. en 

b. genoemde besluiten administratief beroep hebben ingesteld, hebben 

partijen regelmatig met elkaar overleg gevoerd om te proberen hun 

geschil door middel van een overeenkomst te beëindigen.  

n. Deze onderhandelingen hebben eindelijk tot overeenstemming geleid. 

o. Partijen wensen de afspraken die zij hebben gemaakt vast te leggen in 

deze overeenkomst. 
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p. Met deze overeenkomst beëindigen partijen hun geschil over het door 

de gemeente betreffende de periode 2006 t/m 2008 vastgestelde 

overschrijdingsbedrag ingevolge de in art. 142 t/m 147 van de Wet op 

het primair onderwijs (WPO) geregelde overschrijdingsregeling. 

 
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 

 
Artikel 1 – Het bedrag dat wordt betaald 
 

De gemeente betaalt aan de stichtingen een bedrag van € 630.000,- (zegge: 

zeshonderddertigduizend euro). 

 

De stichtingen zijn er zelf verantwoordelijk voor hoe zij dit bedrag onderling 

verdelen. 

 
De gemeente maakt dit bedrag ineens over naar rekeningnummer  
NL98 RABO 0190563036 ten name van Salomo, Stichting voor Christelijk 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.  
 
Artikel 2 – De betalingstermijn 
 

De gemeente betaalt het in artikel 1 genoemde bedrag binnen 30 dagen 

nadat deze overeenkomst door alle partijen is getekend.  

 

Artikel 3 – De beëindiging van de procedure bij Gedeputeerde Staten 

 

De stichtingen zullen hun beroep binnen een week nadat het in artikel 1 

genoemde bedrag is betaald, intrekken door aan Gedeputeerde Staten een 

daartoe strekkende brief te sturen met gelijktijdige verzending van een kopie 

daarvan aan de gemeente. Zowel de brief waarbij het beroep wordt 

ingetrokken als de kopie daarvan wordt in ieder geval langs elektronische 

weg (per e-mail) verstuurd. 

 

Artikel 4 – Kosten 

 

Partijen dragen de eigen kosten, de kosten van rechtsbijstand, juridisch en 

financieel advies daaronder begrepen, die zij hebben gemaakt ten behoeve 

van de procedures tegen en/of naar aanleiding van de in de overwegingen 

a. en b. van deze overeenkomst genoemde besluiten. De kosten voor het 

opstellen van deze overeenkomst komen voor rekening van de gemeente. 
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Artikel 5 – Geen ontbinding in geval van een tekortkoming in de 

nakoming  

 

Partijen zijn niet bevoegd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden vanwege een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit 

deze overeenkomst. Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een 

verbintenis uit deze overeenkomst, is de andere partij wel bevoegd 

nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 6 – Geen beroep op een wilsgebrek 

 

Partijen doen afstand van hun recht deze overeenkomst met een beroep op 

een wilsgebrek (bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden, dwaling) 

aan te tasten. 

 

Artikel 7 – Finale kwijting  

 

Behoudens de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien, 

verlenen partijen elkaar algehele en finale kwijting met betrekking tot de in 

de overwegingen a. en b. van deze overeenkomst genoemde besluiten en 

de daartegen en/of naar aanleiding daarvan gevoerde procedures, zodat zij 

in zoverre niets meer van elkaar te vorderen hebben. 

 

Artikel 8 – Aard van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in 

artikel 7:900 BW. 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht 

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in vijfvoud, 

 

 

Gemeente Haarlem  

 

drs. J. Wienen, burgemeester 
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datum: 

 

 

 

plaats: 

 

 

 

handtekening: 

 

 

 

 

Stichting Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-

Kennemerland 

 

Ben Cüsters 

 

datum: 

 

 

 

plaats: 

 

 

 

handtekening: 

 

 

 

 

Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten 

 

Lex de Wringer 

 

datum: 

 

 

 

plaats: 
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handtekening: 
 
 

 
 
Stichting Katholiek en Interconfessioneel (RK/PC) Onderwijs “Sint Bavo” 
 
Peter Velseboer 

 
datum: 
 
 
 
plaats: 
 
 
 
handtekening: 
 
 
 
 
Stichting Vrijescholen Ithaka 
 
Robert van der Meijden 
 
datum: 

 
 
 
plaats: 
 
 
 
handtekening: 
 


