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VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

(ART. 7:900 BW) 

tussen 

De publiekrechtelijke rechtspersoon 'GEMEENTE SCHAGEN' 

en 

De naamloze vennootschap 'ACTUS NOTARISSEN N.V.' 

De besloten vennootschap 'DEMARET INDEED B.V.' 

De natuurlijk persoon 'ALFONS DEMARET' 

NB: G e h e i m h o u d i n g e x a r t i ke l 5 v a n d e z e o v e r e e n k o m s t 



P A R T I J E N : 

Deze overeenkomst betreft een vaststel l ingsovereenkomst (art . 7:900 BW) tussen: 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Schaqen, ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 56838328 en zetelende aan de (1741 EA) Laan 19 te 

Schagen, ten deze op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig ver

tegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw MJ.P van Kampen - Nouwen, handelende ter 

uitvoering van het besluit ex art. 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet van het college van bur

gemeester en wethouders van de gemeente Schagen d.d. 19 mei 2015 

hierna nader aan te duiden als "de gemeente", 

2. De naamloze vennootschap Actus Notarissen N.V., ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 34303539 en kantoor houdende aan de (1703 DA) H.M. 

Dudokweg 39 te Heerhugowaard, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. J.H. 

Eskens; 

3. De besloten vennootschap Demaret Indeed B.V.. ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 37120658 en zetelende aan de (1701 AE) Van Necksingel 
23 te Heerhugowaard, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. A. Demaret; 

4. De natuurl i jk persoon de heer Alfons Demaret. woonplaats hebben aan de (1701 AE) Van Neck

singel 23 te Heerhugowaard. 

hierna tezamen nader aan te duiden als "de notaris", 

De gemeente en de notaris hierna tezamen nader aan te duiden als "Parti jen", en hierna afzonderlijk 

ook te noemen "Partij". 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

(A) De notaris betrokken was bij het tot stand komen van een drietal koopovereenkomsten tussen de 

gemeente en Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. voor de aankoop van gronden op de locaties Laurie-

straat, Regioplein en Buiskoolstraat binnen de gemeente Schagen, welke koopovereenkomsten op 7 

mei 2009 zijn gesloten. 

(B) In artikel 2 van voormelde koopovereenkomsten was opgenomen dat ten behoeve van/bi j de nota

ris binnen vier weken na ondertekening van deze koopovereenkomsten, door Mulder Obdam Ont

wikkeling B.V. een waarborgsom c.q. bankgarantie diende te worden gestort/gesteld, die ten gun

ste zou komen van de gemeente in het geval Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. toerekenbaar tekort 

zou schieten in de nakoming van voornoemde koopovereenkomsten. 

(C) Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. niet aan de hiervoor genoemde verplichting uit de koopovereen

komsten heeft voldaan en de gemeente de notaris verwijt dat hij haar niet heeft gewezen op het 
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feit dat Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. had verzuimd om de hiervoor weergegeven zekerheid ten 

behoeve van/bi j haar te stellen. 

(D) De gemeente stelt dientengevolge niet eerder dan in maart 2013 kennis te hebben genomen van 

het feit dat Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. geen zekerheid had gesteld onder de notaris. 

Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. - na hiertoe schriftelijk door de gemeente te zijn gesommeerd -

niet bereid bleek c.q. in staat was, om alsnog aan deze op haar rustende verplichting te voldoen en 

zij kort daarna, te weten op 1 mei 2013, is gefailleerd. 

Dientengevolge tussen Partijen een geschil is ontstaan over de vraag of de notaris zijn zorgplicht uit 

artikel 17 van de Wet op het Notarisambt heeft geschonden. De notaris dit betwist, alsook dat de 

gemeente als gevolg daarvan schade zou hebben geleden. 

Welk geschil door de gemeente ter beslechting is voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, 

locatie Alkmaar, met als kenmerk C/14/151438; 

Partijen hangende de procedure bij de rechtbank Noord-Holland, hebben besloten om in overleg te 

treden om tot een oplossing in der minne te komen; 

Partijen naar aanleiding van voornoemd overleg tot overeenstemming zijn gekomen en deze vast

stellingsovereenkomst de schriftelijke weergave bevat van de afspraken tussen Partijen op de hier

onder beschreven wijze. 

KOMEN H I E R B I J OVEREEN EN STELLEN VAST; 

1. Definities, interpretaties en context 

1. In deze Vaststellingsovereenkomst wordt, tenzij uit de context of de relevante zinsnede ondub
belzinnig anders blijkt, aan de hieronder opgenomen dikgedrukte woorden en uitdrukkingen met 
een hoofdletter de betekenis toegekend die daaronder staat vermeld: 

(de) Vaststel l ingsovereenkomst 
deze vaststellingsovereenkomst 

(de) Verzekeraar 
De verzekeraar(s) van de notaris 

(de) Procedure 
De aanhangige procedure tussen Partijen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, met 
zaaknummer C/14/151438. 

(de) Koopovereenkomsten 
De koopovereenkomsten tussen de gemeente en Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. d.d. 7 mei 
2009, betreffende de aankoop door Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. van gronden op de loca
ties Lauriestraat, Regioplein en Buiskoolstraat binnen de gemeente Schagen. 

2. De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden ge
bruikt. 

3. Waar in deze Vaststellingsovereenkomst wordt verwezen naar een Bijlage of Artikel, is bedoeld 
een bijlage bij of artikel van deze Vaststellingsovereenkomst. 
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4. Kopjes en nummers van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen naar de artikelen te 

vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de desbetreffende artikelen niet beïnvloeden. 

5. In deze Vaststellingsovereenkomst zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen, verwijzingen 

naar wettelijke bepalingen zoals deze luiden bij het aangaan van deze Vaststellingsovereen

komst. 

2. Onderwerp van deze Vaststel l ingsovereenkomst 

Deze Vaststellingsovereenkomst heeft betrekking op alle geschillen tussen Partijen verband houdende 

met of voortvloeiende uit: 

a. De betrokkenheid van de notaris bij het sluiten en de uitvoering van de Koopovereenkomsten, 

waaronder mede begrepen alle verplichtingen uit hoofde van de Wet op het Notarisambt die 

voor de notaris uit bovengenoemde betrokkenheid jegens de gemeente zouden kunnen voort

vloeien. 

b. De bij de rechtbank NoordHolland, locatie Alkmaar, tussen Partijen aanhangige Procedure, met 

zaakkenmerk C/14/151438. 

3. Betaling 

1. Partijen komen overeen dat de notaris een bedrag groot EUR 300.000 (zegge: driehonderddui

zend euro) aan de gemeente zal betalen. 

2. De notaris, althans de Verzekeraar, zal het in lid 1 van dit Artikel genoemde bedrag binnen één 

(1) maand na ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst overmaken naar bankreke

ningnummer NL28 ĪNGB0678001677 t.n.v. AKD N.V. o.v.v. "vergoeding gemeente S c h a 

gen 252284" 

4. Beëindiging geschi l len/Finale kwijting 

L Partijen verklaren de Vaststellingsovereenkomst te hebben gelezen, de inhoud ervan volledig te 

begrijpen en de Vaststellingsovereenkomst in volledige vrijheid te ondertekenen. Deze Vaststel

lingsovereenkomst vervangt voor wat betreft het in Artikel 2 beschreven onderwerp van deze 

Vaststellingsovereenkomst alle eerdere  schriftelijke, dan wel mondelinge  afspraken tussen 

Partijen en bepaalt voor zover de rechtsverhouding tussen Partijen. 

2. Partijen verklaren door ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst en behoudens uit

voering van het daarin bepaalde, over en weer voor wat betreft het in Artikel 2 beschreven on

derwerp van deze Vaststellingsovereenkomst niets meer, hoe dan ook genaamd, van elkaar te 

vorderen te hebben, en verlenen elkaar (waaronder begrepen alle (andere) personen die bij het 

sluiten van de Koopovereenkomst betrokken zijn geweest) volledige en finale kwijting ter zake 

van alle mogelijke vorderingen en aanspraken inzake het in Artikel 2 omschreven onderwerp van 

deze Vaststellingsovereenkomst. 

3. Binnen drie dagen na betaling van het onder Artikel 3 lid 1 genoemde bedrag, zullen Partijen de 

rechtbank NoordHolland, gezamenlijk verzoeken om de onder zaakkenmerk C/14/151438 tus

sen hen aanhangige procedure te royeren. 

5. Geheimhouding 

Partijen verbinden zich over en weer geen mededelingen aan of tegenover derden te doen om

trent de reden voor, de inhoud van en de wijze van totstandkoming van de Vaststellingsover
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eenkomst, alsmede voor elke andere mededeling naar buiten toe omtrent het onderwerp van 

het geschil, zoals verwoord in artikel 2, op welke regel uitsluitend een uitzondering wordt ge

maakt voor de gevallen waarin: 

a. een Partij nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de andere Partij heeft verkregen 

om mededelingen te doen omtrent de reden voor, de inhoud van en de wijze van tot

standkoming van de Vaststellingsovereenkomst, of 

b. (een der) Partijen in een uit de Vaststellingsovereenkomst voortvloeiend geschil tussen 

Partijen, in rechte een beroep wenst (/wensen) te doen op de reden voor, de inhoud van 

en de wijze van totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst, of 

c. de gemeente, intern (waarbij kan worden gedacht aan mededelingen aan de raad van de 

gemeente Schagen) dan wel aan derden, bij of krachtens de wet mededelingen omtrent 

de reden voor, de inhoud van en de wijze van totstandkoming van de Vaststellingsover

eenkomst moet doen of informatie openbaar moet maken. In dit kader zij bijvoorbeeld 

gewezen op het feit dat de - bevoegde organen van de - gemeente gehouden is (/zijn) 

aan de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet. Indien als gevolg van het 

handelen van - enig orgaan van - de gemeente naar aanleiding van enige verplichting bij 

of krachtens enig wetteli jk voorschrift informatie met betrekking tot de reden voor, de 

inhoud van en de wijze van totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst openbaar 

wordt, is geen sprake van overtreding van de geheimhoudingsverplichting. 

6. Totstandkoming Vaststel l ingsovereenkomst 

Deze Vaststellingsovereenkomst komt pas tot stand (art. 6:217 BW) nadat zij door beide Partijen be-
voegdelijk is ondertekend en het College van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in art. 160 lid 
1 onder e van de Gemeentewet, een besluit tot het aangaan van deze Vaststellingsovereenkomst heeft 
genomen. 

7. Rechtskeuze en bevoegde rechter 

1. Op deze Vaststellingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Vaststellingsovereenkomst 
zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan - de bevoegde rechter van - de rechtbank 
Noord-Holland. 

8. Slotbepaling 

1. Deze Vaststellingsovereenkomst, de hierin opgenomen considerans ('IN AANMERKING NEMENDE 
DAT') incluis, vormt een "vaststellingsovereenkomst" in de zin van artikel 7:900 BW. 

2. Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan deze Vaststellingsovereenkomst zal bin
dend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door alle Partij
en. 

3. Indien enige bepaling van deze Vaststellingsovereenkomst ongeldig of niet bindend is of wordt, 
dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen in dat geval de ongel
dige of niet bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan 
de strekking, gezien de inhoud en doel van deze Vaststellingsovereenkomst, zoveel mogelijk ge
lijk is aan de ongeldige of niet bindende bepaling. 
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4. Deze Vaststellingsovereenkomst kan niet door Partijen worden ontbonden dan wel door Partijen 
worden vernietigd. 

ONDERTEKENING: 

Aldus in tweevoud opgemaakt en door Partijen ondertekend: 

Actus Notarissen N.v/ 

J/oor deze: Z 

heer mr. J.H. Ëskens 

Op: 2 

Te: / ą t U w e ^ P v . 

Demaret Indeed B.V. 
Voor deze: 
De heer mr. A. Demaret 

de gemeente Schagen 

Voor deze: 

Mevrouw M.J.P van Kampen - Nouwen 

Te: (ScJ^Aĵe/v 

De heer mr. A. Demaret 

Op: ~ DÔ- ^O'^" 
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