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Geen definitie in de wet (art. 7:673 BW)

De Wet werk en zekerheid (Wwz) introduceerde in 2015 voor het eerst een 
wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding. Uitgangspunt werd dat iedereen bij 
een onvrijwillig ontslag een ontslagvergoeding zou krijgen.

Memorie van Toelichting Wwz vermeldt dat de transitievergoeding bedoeld was:

• Als compensatie voor de werknemer voor de gevolgen van het ontslag; en

• Om de transitie naar ander werk te vergemakkelijken.

Wat is de transitievergoeding?



Het gehele ontslagrecht zou meer uniform, eenvoudiger en sneller moeten 
worden door de Wwz.

Dat zou er allemaal toe moeten leiden dat werkgevers sneller zouden beslissen 
om werknemers aan te nemen. Niet onbelangrijk is dat de gemiddelde 
ontslagvergoeding flink omlaag ging, met een overbruggingsregeling voor 
oudere werknemers.

Wat is de transitievergoeding?



Wie vindt dat ontslag eenvoudiger en 
goedkoper is geworden door de invoering 
van de transitievergoeding?

P OLL

A. Ja

B. Nee



De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als:

 De werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt;

 De arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden door 
de kantonrechter;

 De arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege op initiatief van de 
werkgever niet wordt voortgezet.

Wanneer verschuldigd?



De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als de 
arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever:

 Door de werknemer wordt opgezegd;

 Op verzoek van de werknemer wordt ontbonden door de kantonrechter;

 Op een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend 
is voortgezet

Wanneer verschuldigd?



Opzegging door werkgever

De verschuldigdheid van de transitievergoeding is onafhankelijk van wijze van 
opzegging. Dus in principe ook in al de volgende gevallen:

• Ontslag in de proeftijd;
• Ontslag met toestemming van UWV;
• Ontslag zonder toestemming van UWV;
• Ontslag met instemming van werknemer;
• Ontslag op staande voet.

Wanneer verschuldigd?



Ontbinding op verzoek van werkgever

In een ontbindingsprocedure is het duidelijk waar het initiatief ligt, degene die 
het ontbindingsverzoek indient.

Maar dat ligt anders als een werknemer een tegenverzoek indient op een 
andere ontbindingsgrond en het werkgeversverzoek wordt ingetrokken of wordt 
afgewezen.

Alhoewel de wet dat niet expliciet bepaalt, kan een hof in hoger beroep ook 
(alsnog) een transitievergoeding toekennen.

Wanneer verschuldigd?



Na einde van rechtswege op initiatief van werkgever niet 
voortzetten

Artikel 7:673 lid 1 sub a onder 3 BW luidt:

“De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd 
indien de arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege op 
initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het 
eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is 
aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos 
van ten hoogste zes maanden;”

Werkgever heeft ruimte gekregen om een arbeidsovereenkomst aan te bieden 
die niet direct aansluit, mits:
• De nieuwe overeenkomst binnen maximaal 6 maanden na het einde ingaat;
• Het aanbod is gedaan vóór het einde van rechtswege; en
• De nieuwe arbeidsovereenkomst tussentijds opzegbaar is.
In dat geval is geen transitievergoeding verschuldigd.

Wanneer verschuldigd?



Na einde van rechtswege op initiatief van werkgever niet 
voortzetten

Wat als het aanbod afwijkt qua arbeidsvoorwaarden?

De werknemer mag een aanbod weigeren als het niet vergelijkbaar of beter is.
• Vermindering arbeidsduur;
• Verlaging salaris;
• Andere functie;
• Verslechtering andere arbeidsvoorwaarden.

Wanneer verschuldigd?



“5.5. Nu [werknemer] zowel in de oude als de nieuwe situatie in geval van 
detachering bij een andere opdrachtgever waar geen of lagere toeslagen 
gelden 90% van het totale salaris ad € 7.379,06 zou blijven ontvangen, is de 
kantonrechter van oordeel dat het door SAB gedane aanbod voor een nieuwe 
arbeidsovereenkomst objectief beschouwd gelijkwaardig is aan (en gelet op 
de overige arbeidsvoorwaarden zelfs beter is dan) de oude 
arbeidsovereenkomst.”

Kantonrechter maakt een vergelijking op basis van alle looncomponenten en 
garantieregeling o.g.v. cao voor uitzendkrachten, indien specifieke 
detachering zou eindigen.

Weigeren aanbod voor verlenging
RECHTERLIJKE UITSPRAAK

Kantonrechter Haarlem 8 oktober 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7978



Arbeidsovereenkomst eindigt door ernstig verwijtbaar handelen 
of nalaten werkgever

Wet geeft geen definitie van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’. Volgens 
wetsgeschiedenis gaat het om ‘uitzonderlijke gevallen’.

Weinig jurisprudentie, omdat werknemers weinig initiatief nemen tot ontbinding 
of opzegging. Zelfde criterium als voor toekenning billijke vergoeding in 
ontbindingsprocedures op initiatief van werkgever.

Wanneer verschuldigd?



Arbeidsovereenkomst eindigt of wordt niet voortgezet door 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

Wet geeft ook geen definitie van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’. 
Wetsgeschiedenis geeft wel voorbeelden:

• De situatie waarin de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, 
verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het 
vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;

• De situatie waarin de werknemer in strijd met eigen in de praktijk 
toegepaste en voor de werknemer kenbare gedragsregels van de 
organisatie van de werkgever, geld leent uit de bedrijfskas en zulks 
leidt tot een vertrouwensbreuk;

• De situatie waarin de werknemer controlevoorschriften bij ziekte 
herhaaldelijk, ook na toepassing van een loonopschorting, niet naleeft 
en hiervoor geen gegronde reden bestaat;

Wanneer niet verschuldigd?



Arbeidsovereenkomst eindigt of wordt niet voortgezet door 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

• De situatie waarin de werknemer veelvuldig en zonder gegronde 
reden te laat op zijn werk verschijnt, hierdoor de bedrijfsvoering 
wordt belemmerd en de werkgever de werknemer hier al tevergeefs op 
heeft aangesproken;

• De situatie waarin de werknemer op oneigenlijke wijze heeft 
geprobeerd zijn productiecijfers gunstiger voor te stellen en hij 
hierdoor het vertrouwen van de werkgever ernstig heeft beschaamd.

Wanneer niet verschuldigd?



Arbeidsovereenkomst eindigt of wordt niet voortgezet door 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

Dringende reden is niet altijd gelijk aan ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten.

Hoge Raad heeft in 2018 bepaald dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
terughoudend moet worden toegepast. Zie HR 30 maart 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:484.

“De werknemer kan zijn recht op een transitievergoeding alleen kwijtraken in 
uitzonderlijke gevallen, waarin evident is dat het tot beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst leidende handelen of nalaten van de werknemer niet 
slechts als verwijtbaar, maar als ernstig verwijtbaar moet worden 
aangemerkt.”

Let wel; het gaat om uitzonderingsgevallen waarin de werknemer geen ernstig 
verwijt kan worden gemaakt van de dringende reden.

Wanneer niet verschuldigd?



“Het hof acht het niet toekennen van de transitievergoeding in het geval van 
[appellante] evenwel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar (7:673 lid 8 BW). Daartoe is het volgende redengevend. 
[appellante] was ten tijde van het ontslag op staande voet 63 jaar oud en 
bijna 21 jaar in dienst van Vomar. Vast staat dat zij altijd goed heeft 
gefunctioneerd en een gewaardeerde collega was. De kansen van 
[appellante] op de arbeidsmarkt zijn zeer gering, gelet op de beperkte 
opleiding van [appellante] , haar eenzijdige werkervaring, hoge leeftijd en 
haar fysieke en mentale beperkingen.

Geen transitievergoeding onaanvaardbaar, 
ondanks ontslag op staande voet

RECHTERLIJKE UITSPRAAK

Hof Amsterdam 19 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2095



Daar komt bij dat [appellante] heeft te kampen met slechte financiële 
omstandigheden door de verkoop van haar woning, het kleine pensioen van 
haar man, minder eigen inkomen door haar arbeidsongeschiktheid en het feit 
dat zij inmiddels geen inkomen en WW-uitkering meer heeft door het ontslag 
op staande voet Ter zitting in hoger beroep is het hof bovendien gebleken dat 
[appellante] oprecht spijt heeft van haar handelen en zich hiervoor schaamt. 
Dit gehele samenstel van factoren maakt dat het hof overgaat tot toekenning 
van de gehele transitievergoeding, zijnde een bedrag van € 10.361,41 bruto.”

RECHTERLIJKE UITSPRAAK

Hof Amsterdam 19 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2095

Geen transitievergoeding onaanvaardbaar, 
ondanks ontslag op staande voet



Hof vindt ontslag op staande voet terecht. Stelselmatig meenemen van 
boodschappen zonder te betalen. Dat gedrag is ook ernstig verwijtbaar, dus 
geen transitievergoeding. Dat gevolg is naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar. Het luizengaatje

RECHTERLIJKE UITSPRAAK

Hof Amsterdam 19 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2095

Geen transitievergoeding onaanvaardbaar, 
ondanks ontslag op staande voet



Uitzonderingen

De transitievergoeding is niet verschuldigd als het eindigen of niet voortzetten 
van de arbeidsovereenkomst:

• gebeurt vóór de 18de verjaardag van de werknemer en de gemiddelde 
omvang van de door hem verrichte arbeid maximaal twaalf uur per week 
heeft bedragen;

• geschiedt in verband met of na het bereiken van de pensioenleeftijd of de 
AOW-leeftijd.

Wanneer niet verschuldigd?



Bijzondere regelingen

De transitievergoeding is niet verschuldigd als:

• de werkgever failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert, of 
als de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;

• de werknemer wegens bedrijfseconomische redenen is ontslagen en in de 
toepasselijke cao of regeling een voorziening is opgenomen die bijdraagt 
aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding, of 
op een combinatie daarvan.

Wanneer niet verschuldigd?



Werkgever in financieel zwaar weer

Vóór de Wwz kon een werkgever zich erop beroepen dat betaling van een 
ontslagvergoeding niet mogelijk was.

Nu nog maar beperkt rekening mee te houden door de rechter. Alleen als 
betaling tot “onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering” leidt, kan de 
kantonrechter betaling in termijnen toewijzen. 

Maximaal over een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf 1 maand na de 
einddatum.

In jurisprudentie zijn rechters bij uitzondering flexibeler (Corona). Ktr. 
Amsterdam 6 mei 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:2209).

Kantonrechter kan procentuele verhoging toekennen als compensatie.

Wanneer niet verschuldigd?



a) Vaststellingsovereenkomst
In de opsomming in de wet wordt beëindiging door middel van een 
vaststellingsovereenkomst niet genoemd. In principe is dus geen transitievergoeding 
verschuldigd.

b) Ontbindende voorwaarde
Bij intreden een ontbindende voorwaarde, zoals bij ontbreken van een VOG oid, eindigt 
arbeidsovereenkomst van rechtswege. Is dan transitievergoeding verschuldigd? Eén 
uitspraak waarin dat niet zo is. Literatuur houdt regels bij aflopen bepaalde tijd 
contract aan.

Wanneer verschuldigd?
Bijzondere situaties

c) Na 2 jaar ziekte
Onder omstandigheden is werkgever verplicht om mee te werken aan verzoek van 
werknemer om arbeidsovereenkomst te beëindigen onder betaling van 
transitievergoeding. UWV betaalt compensatie.

d) Pro rato transitievergoeding
Als de arbeidsduur door omstandigheden gedwongen substantieel en structureel wordt 
verlaagd, moet een pro rato transitievergoeding worden betaald.



Xella-uitspraak

Op grond van goed werkgeverschap is de werkgever in beginsel verplicht om 
mee te werken aan een verzoek om een ‘slapend dienstverband’ met wederzijds 
goedvinden te beëindigen. Regel is mede in het leven geroepen vanwege Wet 
compensatie transitievergoeding, effectief per 1 juli 2015.

Voorwaarden
• Er is sprake van een b-grond (langdurige arbeidsongeschiktheid, geen herstel 

binnen 26 weken en herplaatsing binnen 26 weken niet mogelijk); en
• De werkgever heeft geen redelijk belang bij voortzetting van de 

arbeidsovereenkomst; en
• De werknemer verzoekt om beëindiging met wederzijds goedvinden.

Transitievergoeding: na 2 jaar ziekte



Xella-uitspraak

Aansprakelijkheid
Niet meewerken of het ten onrechte stellen van eisen (kwijtschelden 
vakantiedagen) leidt tot schadeplichtigheid.

Werknemer van wie, na afgewezen verzoek, arbeidsovereenkomst door 
bereiken AOW-leeftijd is bereikt, heeft recht op schadevergoeding. Werkgever 
kan geen compensatie meer van UWV verkrijgen.

Wanneer heeft werkgever een redelijk belang bij voortzetting?
• Zijn er reële re-integratiemogelijkheden? Dat moet dan heel concreet zijn en 

partijen moet daarmee actief bezig zijn.
• Uitzicht op pensionering is geen redelijk belang.

Geen slapend dienstverband?
In meerdere uitspraken is aangenomen dat er geen slapend dienstverband was, 
omdat werknemer nog loon doorbetaald kreeg, ook al was werk vrijblijvend.

Transitievergoeding: na 2 jaar ziekte



Xella-uitspraak

Hoogte transitievergoeding
Bij beëindiging met wederzijds goedvinden, recht op transitievergoeding op 
basis van dag na doorlopen van wachttijd voor WIA (eventueel na afloop 
loonsanctie).

Let op; als werkgever na verkregen toestemming UWV opzegt, dan geldt 
einddatum dienstverband als uitgangspunt voor berekening van de 
transitievergoeding.

Transitievergoeding: na 2 jaar ziekte



Xella-uitspraak – the sequel

Op welke arbeidsovereenkomsten is de Xella-norm van toepassing?
• Diepslapers;
• Semi-slapers; en
• Verlate slapers ook?

A-G De Bock heeft in februari 2022 (ECLI:NL:PHR:2022:136) de Hoge Raad 
geadviseerd over randgevallen. Samengevat:
1. De Xella-norm is van toepassing op alle slapende dienstverbanden;
2. Het is niet relevant of werkgever recht heeft op compensatie door het UWV (ex art. 

7:673e BW);
3. Bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers t.a.v. wie de bevoegdheid tot 

opzegging al bestond vóór 1 juli 2015 (‘diepslapers’) leidt de Xella-norm er niet toe 
dat werkgever een vergoeding dient te betalen;

4. Bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers van wie de reguliere wachttijd (2 jaar) 
reeds vóór 1 juli 2015 was verstreken maar waar de bevoegdheid tot opzegging pas 
ná die datum is ontstaan (‘semi-diepslapers’), of van wie de wachttijd (door 
loonsanctie) tot na 1 juli 2015 is verlengd (‘verlate slapers’), geldt de Xella-uitspraak 
volledig = instemmen met beëindigingsvoorstel werknemer met transitievergoeding.

Transitievergoeding: na 2 jaar ziekte



Bij een aanpassing van de arbeidsduur 
betalen wij altijd een pro rato 
transitievergoeding?

P O L L

A. Ja

B. Nee



Deeltijdontslag

De wet kent geen gedeeltelijk ontslag en kende dus ook geen 
transitievergoeding bij een ‘deeltijdontslag’.

Hoge Raad heeft de gedeeltelijke transitievergoeding gecreëerd in twee 
uitspraken:
• HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom)
• HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283 (Victoria)

Pro rato transitievergoeding



Kolom-beschikking

Als de arbeidsduur, gedwongen door de omstandigheden, substantieel en 
structureel wordt verminderd, heeft de werknemer recht op een pro rato 
transitievergoeding.

Voorwaarden
• Door omstandigheden gedwongen = bedrijfseconomische reden of a.g.v. 

arbeidsongeschiktheid
• Substantieel = minimaal 20% vermindering arbeidsduur
• Structureel

Pro rato transitievergoeding



Victoria-beschikking

Er is sprake van gedeeltelijke beëindiging als:
1. Partijen schriftelijk – middels een beëindigingsovereenkomst (ex art. 

7:670b BW) - overeenkomen de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te 
beëindigen.

2. Een algeheel ontslag wordt gevolgd door een nieuwe, aangepaste 
arbeidsovereenkomst;

3. De arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden op grond van een 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (art. 7:686 BW);

4. Een werknemer op grond de Stoof/Mammoet-maatstaf gehouden is in te 
stemmen met een voorstel van de werkgever tot wijziging van de 
arbeidsovereenkomst, dat neerkomt op een gedeeltelijk beëindiging;

5. De werkgever op grond van de Wet flexibel werken of op grond van goed 
werkgeverschap (7:611 BW) gehouden is met een voorstel van de 
werknemer strekkende tot het gedeeltelijk beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst instemt.

Pro rato transitievergoeding



Ook bij substantiële verlaging salaris?

Nee! Oordeelde de Hoge Raad (HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:749)

Een substantiële verlaging van het salaris, al dan niet in combinatie met een 
vermindering van de arbeidsduur levert geen recht op een pro rato 
transitievergoeding op.

Pro rato transitievergoeding



Berekening transitievergoeding

Gemiddelde in 2020 en 2019

Transitievergoeding N Omvang
Gemiddeld toegekende TV in € 136 € 23.197 (€ 35.367)
Gemiddeld toegekende TV in 
mnd/dj

118 0,41 mnd/dj (0,72)



Simpele, uniforme formule

A * B * 1/3de = Transitievergoeding

A = Aantal dienstjaren

B = Maandloon

Berekening transitievergoeding



Aantal dienstjaren

Tot 2020 werd de diensttijd afgerond op volledige halve jaren.

Door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 
2020 de feitelijke diensttijd het uitgangspunt. Dus ook onvolledige jaren 
tellen mee.

Eerste hele jaren >> dan hele maanden >> vervolgens aantal dagen.

Als werkgever onregelmatig opzegt, dan doorrekenen tot juiste einddatum.

Berekening transitievergoeding



Eerdere arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten met dezelfde werkgever met een tussenpoos van 
maximaal 6 maanden, worden bij elkaar opgeteld. 

Niet als de eerdere arbeidsovereenkomst door of op initiatief van de 
werknemer is geëindigd.

Bij opvolgend werkgeverschap wordt ook doorgeteld.
Sprake van opvolgend werkgeverschap als de werkzaamheden (vrijwel) 
hetzelfde zijn gebleven = bijv. overgang na uitzenden of detacheren.
Bij wisseling vóór 1 juli 2015 moest nieuwe werkgever inzicht hebben in 
hoedanigheid en geschiktheid. (zodanigebandencriterium).

Berekening transitievergoeding



Opvolgend werkgeverschap

Bij opvolgend werkgeverschap wordt ook doorgeteld.

Sprake van opvolgend werkgeverschap als de werkzaamheden (vrijwel) 
hetzelfde zijn gebleven = bijv. overgang na uitzenden of detacheren.
Bij wisseling vóór 1 juli 2015 moest nieuwe werkgever inzicht hebben in 
hoedanigheid en geschiktheid. (zodanigebandencriterium).

Bij overgang van onderneming gaan rechten en plichten mee over.

Berekening transitievergoeding



Maandloon

Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
en de daarop gebaseerde Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Basissalaris + vakantietoeslag + vaste en variabele looncomponenten

Alleen de in de wet genoemde loonbestanddelen tellen mee:
Vaste en variabele looncomponenten

Berekening transitievergoeding



Basissalaris
Bruto uurloon * overeengekomen arbeidsduur per maand

Geen vaste of wisselende arbeidsduur
Bruto uurloon * gem. aantal gewerkte uren per maand in laatste 12 mnd

Overeenkomst korter dan 12 maanden
Bruto uurloon * gem. aantal gewerkte uren per maand over hele duur

Berekening transitievergoeding



Vaste looncomponenten

Wat zijn vaste looncomponenten?

Specifiek in de wet genoemde looncomponenten, waarvan de hoogte niet 
bepaald wordt door het functioneren van de werknemer of de 
resultaten van de onderneming.

Berekening transitievergoeding



Vaste looncomponenten

1. Overwerkvergoeding
2. Ploegentoeslagen

Gemiddelde per maand van verschuldigde vaste looncomponenten in 12 
maanden voorafgaand aan moment van ontslag.

Berekening transitievergoeding



Variabele looncomponenten

Wat zijn variabele looncomponenten?

Specifiek in de wet genoemde looncomponenten, waarvan de hoogte wel 
bepaald wordt door het functioneren van de werknemer of de 
resultaten van de onderneming.

Berekening transitievergoeding



Variabele looncomponenten

1. Bonussen
2. Winstuitkeringen
3. Eindejaarsuitkeringen

Gemiddelde per maand van verschuldigde variabele looncomponenten in 3 
kalenderjaren voorafgaand aan jaar van ontslag.

Berekening transitievergoeding



Welke looncomponenten niet?

Niet in de wet genoemde looncomponenten tellen niet mee, zoals bijv.:
• Toegekende, maar niet overeengekomen looncomponenten
• Het werkgeversaandeel pensioenpremie
• De auto van de zaak
• Onkostenvergoedingen
• De werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie

Berekening transitievergoeding



Verkapt loon?

In rechtspraak worden looncomponenten soms gelijk gesteld met vaste 
looncomponenten, zoals:
• Feestdagencompensatie = overwerkvergoeding
• Onregelmatigheidstoeslag = overwerkvergoeding
• Job bonus = loon / overwerkvergoeding
• Individueel keuzebudget

Berekening transitievergoeding



Zie XpertHR Rekentool

Tool voor berekenen maandloon obv verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten.

Tool voor berekenen transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen - Rekentools - XpertHR.

Berekening transitievergoeding

https://app.xperthr.nl/doc/20003226/


Aftrekposten op de transitievergoeding

Eerder betaalde transitievergoeding

Als bij een eerdere beëindiging een transitievergoeding is betaald, mag die 
in mindering worden gebracht.

Kan bij rechtsvoorganger zijn geweest (uitzendbureau of detachering), 
maar ook bij onderbreking van het dienstverband.



Kosten in mindering brengen

Transitiekosten
Kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten 
van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van 
werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van 
de werknemer.

Inzetbaarheidskosten
Kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere 
inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn 
gemaakt.

Aftrekposten op de transitievergoeding



Wettelijke voorwaarden

• Kosten zijn gespecificeerd en schriftelijk meegedeeld aan de werknemer.
• Werknemer heeft voor ingestemd met in mindering brengen van de 

gespecificeerde kosten.
• Kosten zijn gemaakt door werkgever die transitievergoeding moet 

betalen en in periode waarover transitievergoeding wordt berekend.
• Kosten betreffen niet het loon.
• Kosten staan in redelijke verhouding tot het doel waarvoor deze kosten 

zijn gemaakt.
• Kosten kunnen niet op een derde of op de werknemer worden verhaald.
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Aanvullende voorwaarden bij inzetbaarheidskosten

• Kosten moeten zien op activiteiten met als doel de inzetbaarheid van de 
werknemer binnen dan wel buiten de organisatie van de werkgever te 
bevorderen, tenzij de verworven kennis en vaardigheden zijn 
aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen.

• Kosten moeten zijn gemaakt in de periode van 5 jaar voorafgaand aan 
de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij de 
werkgever en de werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Aftrekposten op de transitievergoeding



Compensatieregelingen

Aanvullende voorwaarden bij inzetbaarheidskosten

• Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

• Beëindiging werkzaamheden onderneming en werkgever overlijdt of 
bereikt AOW-leeftijd.



Langdurige arbeidsongeschiktheid

Cumulatieve voorwaarden:
• (Gedeeltelijke) beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 

nadat het opzegverbod wegens ziekte van 2 jaar is verlopen. Of nadat 
het loon 104 weken is doorbetaald wegens ziekte.

• De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
• De werkgever betaalde een volledige transitievergoeding.

Centrale Raad van Beroep 1 juni 2022 (ECLI:NL:CRVB:2022:1180).
Einde periode 104 weken vóór 1 juli 2015, arbeidsovereenkomst eindigt op 
of na 1 juli 2015.

Compensatieregelingen





Zijn er nog
vragen ?



Bedankt voor
jouw aandacht

Neem gerust contact
op met mij:

Daniël Maats
+31 (0)30 – 232 23 73
maats@bvdv.nl
www.bvdv.nl
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