
 

 

 

 

 

KVdL Veelgestelde Vragen 
WWZ - Transitievergoeding  

 

 

 

  



 

Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten 
minste 24 maanden in dienst is geweest op grond 
van de wet een transitievergoeding wanneer de 
arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever 
wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd.  
 

Lees hieronder het antwoord op vragen die mogelijk 
ook bij u leven: 
 

 

1) De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is te wijten aan 

het gedrag van de werknemer. Moet ik dan toch de 

transitievergoeding betalen? 

Ja. Verwijtbaarheid speelt geen rol. In dit verband is wel de vergelijking 

gemaakt met uitbetaling van vakantiegeld. Het is iets dat de werknemer 

stapje voor stapje opbouwt en dat bij einde dienstverband gewoon 

uitbetaald moet worden. Slechts indien sprake is van ‘ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten’ van de werknemer kan afgezien worden van betaling 

van de transitievergoeding. Door de regering is echter benadrukt dat het 

hier echt om uitzonderlijke gevallen gaat.  
 

2) Het uitbetalen van de transitievergoeding zou leiden tot grote 

financiële problemen. Ben ik dan toch verplicht de 

transitievergoeding te betalen? 

Ja. De financiële situatie van de werkgever speelt geen rol. Een ‘habe 

nichts’ of ‘habe wenig’ verweer zoals hier gevoerd, zal niet worden 

gehonoreerd, tenzij sprake is van faillissement of surseance. Het is wel 

mogelijk de transitievergoeding in termijnen uit te betalen  als betaling 

ineens zou leiden tot ‘onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering’. 

 

Er geldt wel een uitzondering voor kleine werkgevers. Werkgevers met 

gemiddeld minder dan 25 werknemers hoeven de transitievergoeding niet 

te betalen indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege – kort 

gezegd – het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de slechte 

financiële situatie van de werkgever. Deze uitzondering geldt tot 1 januari 

2020. De precieze voorwaarden zullen nog in een ministeriële regeling 

worden neergelegd 

 

 

 

 

 



 

3) Wordt de diensttijd afgerond op hele dienstjaren? 

Nee. De wetstekst spreekt over een periode van 6 maanden. Dat 

betekent dat geen afronding plaatsvindt indien een werknemer langer dan 

3 maanden, maar korter dan 6 maanden heeft gewerkt. Een gewerkte 

periode van 2 jaar, 11 maanden en 30 dagen wordt geteld als een periode 

van 2,5 jaar.  

 

4) Welke elementen moeten worden meegerekend bij het 

bepalen van het maandsalaris? 

Uit de kamerstukken is af te leiden dat voor wat betreft de bepaling van 

het bruto-maandsalaris wordt aangesloten bij de huidige B-factor van de 

kantonrechtersformule. Hieronder wordt verstaan het bruto maandsalaris, 

vermeerderd met vaste, overeengekomen looncomponenten, zoals 

vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele 

overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Afgezien van zeer 

uitzonderlijke gevallen zullen het werkgeversaandeel pensioenpremie, de 

auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de 

zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen 

looncomponenten hiervan geen onderdeel uitmaken. Er komt nog een 

algemene maatregel van bestuur met meer informatie. 

 

5) Kan ik als werkgever iets doen om de transitievergoeding zo 

laag mogelijk te laten zijn? 

Ja, de wet voorziet in de mogelijkheid om de kosten van bepaalde 

inspanningen van de werkgever die gericht zijn op het verbeteren van de 

arbeidsmarktpositie van de werknemer af te trekken van de 

transitievergoeding (zie vraag 6).  

 

6) Onder welke voorwaarden kan ik als werkgever 

scholingskosten van de transitievergoeding aftrekken? 

De exacte voorwaarden hiervoor moeten nog uitgewerkt worden in een 
algemene maatregel van bestuur. Er is inmiddels wel een concept-besluit. 
De belangrijkste punten daaruit zijn: 
 

 Onderscheid wordt gemaakt tussen transitiekosten en 
inzetbaarheidskosten. Onder transitiekosten vallen kosten van 
maatregelen in verband met het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst die zijn gericht op het voorkomen of 
bekorten van werkloosheid. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor 
scholing, outplacement en een langere opzegtermijn dan vereist 
(voor zover de werknemer tijdens de verlenging is vrijgesteld van 
werkzaamheden). 
 



 

 Inzetbaarheidskosten zijn gemaakt tijdens het dienstverband en 
houden verband met het verbeteren van de bredere inzetbaarheid 
van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor een niet-werkgerelateerde 
(talen)cursus of voor persoonlijke ontwikkeling. De mogelijkheid 
op dit vlak kosten af te trekken lijkt zeer beperkt: in het ontwerp 
wordt niet alleen als voorwaarde gesteld dat de kosten geen 
directe relatie hebben met de eigen functie van de werknemer, 
maar ook dat deze niet hebben bijgedragen aan de bredere 
inzetbaarheid van de werknemer ten behoeve van de werkgever. 
Aan deze laatste voorwaarde zal niet snel zijn voldaan. 

 Voor beide soorten kosten geldt dat deze in principe alleen 
mogen worden afgetrokken als de werknemer hiermee, voordat 
de kosten zijn gemaakt, schriftelijk heeft ingestemd. De 
instemming moet zowel betrekking hebben op de aftrek als op de 
hoogte van de kosten. Het instemmingsvereiste geldt niet 
wanneer de mogelijkheid de kosten in mindering te brengen 
voortvloeit uit afspraken met werknemers of 
werknemersverenigingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een 
cao waarin bepaalde voorzieningen zijn opgenomen waarvan de 
werknemer gebruik kan maken. Volgens de minister kan het ook 
gaan om afspraken die gemaakt zijn met de ondernemingsraad. 

 Voor de inzetbaarheidskosten geldt als aanvullende voorwaarde 
dat deze zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan 
de einddatum van de arbeidsovereenkomst. De gevolgde 
scholing wordt namelijk na deze periode geacht niet meer 
relevant te zijn. Overigens mogen werkgever en werknemer 
schriftelijk een afwijkende periode overeenkomen. 

 Er kan sprake zijn van samenloop van kosten die afgetrokken 
mogen worden, bijvoorbeeld als een werknemer tijdens de 
verlengde opzegtermijn een outplacementtraject volgt. 

 Kosten die zijn gemaakt vóór de periode waarover de 
transitievergoeding wordt berekend (bijvoorbeeld uit hoofde van 
een eerdere arbeidsovereenkomst) mogen niet in mindering 
worden gebracht. 

7) De werknemer wil het geld helemaal niet uitgeven aan 

scholing, maar gewoon op zijn bankrekening zetten. Kan 

dat? 

Ja, dat kan. Ondanks het feit dat de vergoeding is bedoeld als middel van 

de werknemer om ander werk te vinden, staat nergens in de wet dat de 

werknemer het geld ook bij uitsluiting daarvoor moet gebruiken.  

 



 

8) De werknemer heeft al een andere baan gevonden of heeft 

concreet uitzicht op ander werk, moet ik dan toch de 

transitievergoeding betalen? 

Ja. De transitievergoeding is in dit geval verschuldigd, tenzij sprake is van 

ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.  

 

9) De werknemer gaat met pensioen, moet ik dan toch de 

transitievergoeding betalen? 

Nee, de transitievergoeding is niet verschuldigd als de 

arbeidsovereenkomst met de werknemer vanwege het bereiken van de 

AOW-gerechtigde leeftijd (of de binnen de onderneming geldende 

afwijkende pensioenleeftijd) wordt beëindigd. 

 
10) Kan ik in een vaststellingsovereenkomst opnemen dat geen 

transitievergoeding wordt uitbetaald? 

Ja, dat kan. Het gaat hier niet om dwingend recht. De verwachting is 

natuurlijk wel dat werknemers niet zomaar akkoord gaan met niet-

uitbetaling van de transitievergoeding en dat hier iets in de 

onderhandelingen tegenover gesteld zal moeten worden. 

 
11) Kan bij CAO een andersluidende regeling worden 

overeengekomen? 

Ja, dat kan. Het is onder voorwaarden mogelijk bij CAO een 

gelijkwaardige voorziening op te nemen. De oorspronkelijke bepaling in 

het wetsvoorstel dat een dergelijke voorziening,- gericht moet zijn op het 

voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van 

werkloosheid wordt geschrapt. De CAO moet wel zijn overeengekomen 

met – kort gezegd – een representatieve vakbond die twee jaar of langer 

bestaat. 

 
12) Mijn Sociaal plan/CAO voorziet in een wachtgeldregeling / 

een aanvulling op de WW, moet ik dan ook de 

transitievergoeding betalen? 

Waarschijnlijk niet. Wachtgeldregelingen en aanvullingen op de WW 

zullen in de meeste gevallen kwalificeren als een gelijkwaardige 

voorziening zoals genoemd in vraag 11. Er komt nog door de minister 

vast te stellen overgangsrecht over de wijze waarop een en ander 

verrekend zal moeten worden. Het is natuurlijk wel goed, indien mogelijk, 

een sociaal plan of cao tegen het licht te houden om het risico op dubbele 

betalingen zoveel mogelijk te beperken.  
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