
7 oktober 2015 Haarlem 

Werkgeversbijeenkomst 
Ontslag 

AJD Noord West 

WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN WWZ - NAJAAR 2015 



Programma 

 13.30 uur  Opening Pascal Minkenberg 

  Manager AJD 

 13.45 uur  Presentatie Alfons Kouwenhoven 

 Business adviseur AJD 

 15.00 uur  Pauze  

 15.15 uur  Presentatie Monetta Ulrici 

  Kantonrechter Amsterdam 

 16.30 uur tot 17.30 Afsluitende borrel  
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AJD Noord West 

 Onderdeel van het WERKbedrijf van UWV  

 Een van de zes AJD districten (gevestigd in Haarlem)  

 Gemiddelde instroom thans van zo’n 300 aanvragen per 
maand; het merendeel is bedrijfseconomisch (BE)  

 26 fte werkzaam (23 ontslagconsulenten/juristen)  

 AJD heeft ook een voorlichtende taak (informatie & 
advies); dit geschiedt op afspraak, telefonisch of via ons 
dagelijkse spreekuur (088 8982050)  

 Meer informatie is te vinden op: www.werk.nl of 
www.uwv.nl  
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Wijziging ontslagstelsel medio 2015  

 Doelen Wet werk en zekerheid (WWZ): 

-Flex wordt minder flex (sneller een vast dienstverband) 

-Vast wordt minder vast (ontslag wordt eenvoudiger) 

-Lastenverlichting werkgevers (transitievergoeding versus 
kantonrechterformule), meer ‘zelf’ regelen 

-Eerlijker (zelfde vergoeding in vergelijkbare situaties) 

 Grootste wijzigingen zijn ingegaan per 1 juli jl. 

 Definitief afscheid van ons “duale” ontslagstelsel; er is 
een zgn. verplichte route bij ontslag…(gedwongen 
winkelnering); bedrijfseconomische (BE) en langdurige 
arbeidsongeschiktheid (LAO) ontslagaanvragen gaan via 
AJD; overige motieven/zaken naar de kantonrechter 
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Huidige ontwikkelingen 

 Verplicht gebruik aanvraagformulier digitaal of per post  

 Instroom lijkt (vooralsnog) af te nemen; zet het 
economisch herstel door ?  

 Wordt ogenschijnlijk meer ‘onderling’ geregeld; veel 
intrekkingen (van ontslagaanvragen)  

 Kleine werkgevers (< 25 pp.) verzoeken vaak om een 
ontheffing (betalen transitievergoeding)  

 Regelgeving moet nog ‘landen’, nog veel onzekerheden/ 
onduidelijkheden  

 De toekomst zal het leren…  

 

WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN WWZ - NAJAAR 2015 5 



Najaar 2015 – Amsterdam 

Mr.drs. A.A.J. (Alfons) Kouwenhoven 

Mr. J. (Jan) Meijer 

UWV 
werkgeversbijeenkomst 
Wet werk en zekerheid 
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Wet werk en zekerheid 

1 januari 2015 1 juli 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 

Proeftijd 
 
 

Ketenregeling Verrekenen 
inkomsten WW 
 

Duurverkorting WW 
/ WIA (WGA) 

Concurrentiebeding Ontslagrecht Maand-systematiek Maximering 
uitkering bij 
faillissement 

Aanzegverplichting Transitie-
vergoeding 

Passende arbeid 
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Ontslagcijfers 2009 - 2015 
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Overzicht ontslagroutes vanaf 1 juli 2015 

WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN WWZ - NAJAAR 2015 

Wederzijds 
goedvinden 

Alle redenen 

Schriftelijk vast te leggen 

Ontbinding 
(kantonrechter) 

Alleen persoonlijke 
redenen 

Ontbinding of weigering 

Opzegging (UWV) 

Bedrijfseconomisch 

Langdurig a.o. 

Toestemming of 
weigering 

Cao-commissie 

Alleen 
bedrijfseconomisch 

Toestemming of 
weigering 

9 



UWV ontslagprocedure (1) 

 Uitgangspunt blijft één schriftelijke ronde van hoor en 
wederhoor 

 Termijnen zijn korter 

 Gebruik aanvraagformulier is verplicht 

 Te vinden op uwv.nl bij ‘formulieren’ 

 Upload via UWV werkgeversportaal 

 Gestructureerde uitvraag 

 Alle ontslagcriteria komen aan bod 

 Minder uitvraag nodig 

 UWV bekijkt of er een opzegverbod is 
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UWV ontslagprocedure (2) 

 Rol Ontslagadviescommissie is sterk beperkt 

 Toestemming is 4 weken geldig 

 Waar staat het? 

 Ontslagregeling 

 Regeling UWV ontslagprocedure 

 Uitvoeringsregels UWV 

 Wederindiensttredingsbepaling nu in de wet: 

 Dezelfde werkzaamheden 

 Gebruikelijke voorwaarden 

 Eerst aanbieden aan laatste voor ontslag in aanmerking 
komende werknemer 
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Aanvraagformulieren ontslag 

 Aanvraagformulier langdurige arbeidsongeschiktheid 

 Aanvraagformulier bedrijfseconomische reden: 

 Deel A: alle werkgeversgegevens + subgrond + aantal 
werknemers 

 Deel B: per werknemer alle ‘persoonsgebonden’ informatie, 
zoals functie, opzegverbod e.d. 

 Deel C: onderbouwing bedrijfseconomische reden 

 Aanvraag ontslag door uitzendwerkgever 

 Aanvraag Verklaring overbruggingsregeling 
transitievergoeding 

 Verweerformulier voor werknemer 

 Formulier melding collectief ontslag  
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Aftrek proceduretijd 

 Aftrek proceduretijd van opzegtermijn is gewijzigd 

 

 Bij UWV ontslagprocedure: 

 Te rekenen vanaf volledige aanvraag tot datum beslissing 

 Minimaal 1 maand opzegtermijn moet overblijven 

 UWV vermeldt beide data in beschikking 

 

 Bij kantonrechter: 

 Te rekenen vanaf datum indiening tot datum beslissing 
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Rekenvoorbeeld 1 

 Werkgever dient ontslagaanvraag bij UWV in op 20 december 
2015. De toestemming wordt verleend op 9 januari 2016. 

 Werkgever zegt op 10 januari de arbeidsovereenkomst op. 

 De werknemer is 11 jaar in dienst. Er is geen cao. 

 

 Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?  

 

 Antwoord is: tegen 1 april 2016 

 10 januari 2016 + 3 maanden opzegtermijn = 10 april 2016 

 Minus 21 dagen proceduretijd = 19 maart 2016 

 Tegen einde maand = tegen 1 april 2016 
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Rekenvoorbeeld 2 

 Werkgever dient ontslagaanvraag bij UWV in op 28 december 
2015. De toestemming wordt verleend op 5 februari 2016. 

 Werkgever zegt op 6 februari de arbeidsovereenkomst op. 

 De werknemer is 11 jaar in dienst. Er is geen cao. 

 

 Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?  

 

 Antwoord is: tegen 1 april 2016 

 6 februari 2016 + 3 maanden opzegtermijn = 6 mei 2016 

 Minus 40 dagen proceduretijd = 27 maart 2016 

 Tegen einde maand = tegen 1 april 2016 
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Bedrijfseconomisch ontslag 

1. Aannemelijk maken structureel verval arbeidsplaatsen 

 bedrijfsbeëindiging of  

 bedrijfseconomische omstandigheden waardoor maatregelen 
moeten worden getroffen voor een doelmatige 
bedrijfsvoering (ook uitbesteding aan echte zelfstandigen) 

2. Ontslagvolgorde  

 Afspiegelingsbeginsel 

 Ander criterium mogelijk? Alleen indien in cao afgesproken 

3. Herplaatsing 

 Aanspraak op passende vacatures en passende functies 
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Onderneming of bedrijfsvestiging 

 Begrip wijzigt inhoudelijk niet, formulering wel 

 Uitgangspunt is afspiegeling per onderneming, tenzij 

 Bedrijfsvestigingen, dan afspiegeling per bedrijfsvestiging 

 Omstandigheden, dan samen nemen ondernemingen of 
bedrijfsvestigingen 

 Definitie bedrijfsvestiging: 

onderdeel van een onderneming dat in de maatschappij als 
zelfstandige eenheid is te herkennen en waar sprake is van 
een interne zelfstandige bedrijfsvoering 

 Art. 14 Ontslagregeling 

 

WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN WWZ - NAJAAR 2015 17 



Uitwisselbare functies 

 Een functie is uitwisselbaar met een andere functie, 
indien: 

 De functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de 
inhoud van de functies, de voor de functie vereiste kennis, 
vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of 
structurele aard van de functie; en 

 Het niveau van de functie en de bij de functie behorende 
beloning gelijkwaardig zijn. 

 Deze factoren worden in onderlinge samenhang 
beoordeeld. 

 Art. 13 Ontslagregeling 
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Ontslagvolgorde 

1. uitzendkrachten, gedetacheerden, ingeleende werknemers 
van andere bedrijfsvestigingen of van een ander bedrijf en 
oproepkrachten/werknemers met een nul-urencontract 

2. tijdelijke werknemers waarvan het contract 26 weken na 
datum indiening aanvraag of op een eerdere datum van 
rechtswege eindigt 

3. AOW-gerechtigden (op peildatum/ datum beslissing 
verzoek of binnen 26 weken aangekondigd vertrek) 

4. tijdelijke werknemers waarvan het contract na meer dan 
26 weken na datum indiening ontslagaanvraag van 
rechtswege eindigt + de werknemers met een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 
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Peildatum 

 Peildatum is bepalend voor berekening afspiegeling 

 Peildatum = datum indiening ontslagaanvraag 

 Latere datum mogelijk? Nee 

 Eerdere datum mogelijk? Ja, mits: 

 Objectief vast te stellen moment 

 Werknemers voor deze peildatum hierover in kennis gesteld 

 Bij uitzendkracht is peildatum het moment waarop de 
inleenopdracht eindigt 

 Art. 12 Ontslagregeling 
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Afwijkingsmogelijkheden van afspiegeling 

 10% regeling (werknemer die bovengemiddeld 
functioneert, veel extra eisen)   

 Hardheidsclausule (als werknemer werkzaam is onder 
toezicht en leiding van een derde) 

 Onmisbare werknemer 

 Werknemer met een arbeidsbeperking (quotumregeling) 

 Verval van een persoonsgebonden loonkostensubsidie 

 Bestaan van een opzegverbod 

 Gevolg? Eerstvolgende werknemer in leeftijdsgroep komt 
voor ontslag in aanmerking 
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Herplaatsing (1) 

 Het gaat om een passende functie voor deze werknemer 

 Aanbieden aan werknemer indien: 

 Een passende vacature beschikbaar is 

 Of passende vacature ontstaat binnen een redelijke termijn 

 Passende functie bezet door uitzendkracht, tijdelijke 
werknemer of gedetacheerde? Deze moet wijken, tenzij 
sprake is van werk van tijdelijke aard 

 Ook kijken naar mogelijkheden binnen de onderneming 
of groep 

 Andere, verdergaande afspraken in cao of sociaal plan? 
Dan betrekt UWV deze bij de beoordeling 
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Herplaatsing (2) 

 Redelijke termijn is de wettelijke opzegtermijn  

 Te rekenen vanaf datum beslissing 

 Geen aftrek proceduretijd 

 Arbeidsgehandicapte? Dan is de termijn 26 weken 

 Scholing  

 Nieuw als algemene norm in de wet opgenomen 

 Bij herplaatsing verplicht als passende functie daardoor 
mogelijk wordt 

 Wel redelijkheidsoordeel over kosten, duur, draagkracht 
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Verklaring overbruggingsregeling (1)  

 Tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding 

 Art. 7:673d BW 

 Loopt tot 1 januari 2020 

 Rol voor UWV door afgeven Verklaring 

 Werkgever kan alleen verzoeken gelijk met ontslagaanvraag 

 Werknemer kan tot aan verweer verzoeken 

 Arbeidsverleden vóór 1 mei 2013 blijft buiten 
beschouwing indien sprake is van: 

 Kleine werkgever (<25 werknemers) 

 Alleen bij slechte financiële situatie 

 Voldoen aan drie financiële criteria 
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Verklaring overbruggingsregeling (2)  

 Cumulatieve financiële criteria: 

1. Uit de jaarrekeningen over de 3 voorafgaande boekjaren 
moet blijken dat de winst- en verliesrekening van de 
onderneming van de werkgever negatief is geweest 

2. In de 2e plaats dient de onderneming een negatief eigen 
vermogen te hebben (maw waarde activa is minder dan 
waarde passiva) 

3. De kortlopende schulden van de onderneming van de 
werkgever moeten in verhouding tot de liquide middelen 
onevenredig hoog zijn. Van een dergelijke slechte 
liquiditeitspositie is doorgaans sprake als de zogenoemde 
current ratio < 1 
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Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 

 Artikel 7:669, derde lid, onderdeel b, BW en 7:671a, eerste 
lid, BW 

 Er is een redelijke grond voor ontslag in geval van langdurige 
ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer 
in staat is de bedongen arbeid te verrichten, mits: 

 het opzegverbod bij ziekte niet meer van toepassing is; 

 aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden of 
binnen deze periode de bedongen arbeid ook niet in aangepaste 
vorm kan worden verricht 

 herplaatsing in een andere functie, al dan niet met behulp van 
scholing, binnen een redelijke termijn (zie art 10 Ontslagregeling) 
niet tot de mogelijkheden behoort. 
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Dienstverlening UWV bij ontbinding 

 Bij twee ontslaggronden geeft UWV op verzoek van 
werkgever een deskundigenoordeel van UWV: 

 Verwijtbaar niet meewerken aan de re-integratie 

 Veelvuldig ziekteverzuim 

 Werkgever moet over oordeel beschikken als hij 
ontbindingsverzoek indient 

 Aanvraag door werkgever: 

 Via formulier op uwv.nl 

 Geen kosten voor deskundigenoordeel voor ontslagzaken 
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P A U Z E 

WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN WWZ - NAJAAR 2015 



Wet werk en 
zekerheid (WWZ)       

 

mr. M.V. Ulrici 
Rechtbank Amsterdam 

kantonrechter 
 

7 oktober 2015 
Haarlem 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/221560855/Dman_Twitter.JPG&imgrefurl=https://twitter.com/fordummies&h=520&w=500&tbnid=i4mj99JsFg_tHM:&zoom=1&docid=a3eIC3_0a872RM&ei=wWNcVczkF4blUaCZgPAP&tbm=isch&ved=0CDsQMygJMAk


Wet werk en zekerheid 
(WWZ)    

 Onderwerpen voor vandaag:      
 

- Ontslag via de kantonrechter; persoonlijke gronden 

- Transitievergoeding; hoogte en wanneer te betalen? 

- Eerste ervaringen met de Wet werk en zekerheid 

- Nieuwe procedures: verzoekschriften en hoger beroep 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/221560855/Dman_Twitter.JPG&imgrefurl=https://twitter.com/fordummies&h=520&w=500&tbnid=i4mj99JsFg_tHM:&zoom=1&docid=a3eIC3_0a872RM&ei=wWNcVczkF4blUaCZgPAP&tbm=isch&ved=0CDsQMygJMAk


Nieuw/anders   

•Ontslagprocedures: 
 

•UWV 
• bedrijfseconomisch 
• langer dan 2 jaar ziek 
 
 
 

•Kantonrechter 
• persoonlijke gronden 
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Ontslagstelsel 

Eenzijdig ontslag 

UWV (opzegging) 

- Bedrijfseconomisch 

- Langer dan 104 wkn 
ziek 

Kantonrechter 
(ontbinding) 

- Verstoorde 
arbeidsrelatie 

- Disfunctioneren 

- Overige gronden 

 

Transitievergoeding + evt billijke vergoeding 

cao-commissie 
- bedrijfs-

economisch 

 

Opzegging met 
instemming 
 
- Alle gronden 
 



Nieuw/anders 

Ontslagvergoeding: 
 

• Transitievergoeding, 673 – 673d 
 

• Billijke vergoeding (uitzondering) 
• alleen bij ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten! 
 



Beëindiging arbeidsovereenkomst 

• Opzeggen met instemming 

• Opzeggen met toestemming 

• Opzeggen wegens dringende reden 

• Opzeggen in proeftijd 

• Afloop bepaalde tijd 

• Beëindigingsovereenkomst 

• Dood WN 

• Ontbindende Voorwaarde 
 

• Ontbinding door de kantonrechter 
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Einde via kantonrechter 

 

c) Regelmatig ziek of gebrekkig 

d) Disfunctioneren 

e) Verwijtbaar handelen/nalaten werknemer 

f) Gewetensbezwaren werknemer 

g) Verstoorde arbeidsverhouding 

h) Andere omstandigheden 
 



Ontslag zieke werknemer  

 

•Opzegverbod tijdens eerste twee jaar ziekte is 
ongewijzigd in de WWZ 
 
•Let op zieke werknemer en reorganisatie: geen 

opzegging door opzegverbod en ontbinding niet 
langer mogelijk via de kantonrechter!  
 
•Bij algehele bedrijfssluiting wel opzegging 

mogelijk 
 



C-grond: regelmatig ziek en/of gebrekkig 
 

•met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering 

 

Ziekte of gebrek veroorzaakt door WG? 

Herstel binnen 26 weken? 

Binnen 26 weken bedongen arbeid in aangepaste vorm? 

Herplaatsingsinspanning vereist 

 



D-grond: disfunctioneren 

•Ongeschikt voor de bedongen arbeid 

 

 WN tijdig in kennis gesteld? 

 WN gelegenheid tot verbetering gegeven? 

 Herplaatsingsinspanning vereist 

 

 Onvoldoende arbeidsomstandigheden of  

     onvoldoende zorg? 

 



Oudere WN, die de functie steeds zwaarder 
valt (voorbeeld wetsgeschiedenis) 
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D-grond: disfunctioneren 

 

 Kantonrechter Den Haag 4 september 2015, 
ECLI:NL:RBDHA:2015:10521:  
 
afwijzing, disfunctioneren niet onderbouwd (ook 
geen sprake van duurzaam verstoorde 
arbeidsverhouding) 

 



E-grond: verwijtbaar handelen of nalaten WN 
 

•  Verwijtbaar handelen of nalaten WN, 

•  waardoor van WG in redelijkheid niet kan worden 

   gevergd de AO te laten voortduren 

 

 Herplaatsingsinspanning niet vereist 

 Eventueel geen transitievergoeding 

 

 



E-grond: verwijtbaar handelen of nalaten WN 
 

Kantonrechter Alkmaar 30 juli 2015, 
ECLI:NL:RBNHO:2015:6703 
• tijdens dienstverband oprichten van een met 

werkgever concurrerende vennootschap = 
verwijtbaar handelen: wel recht op transitie-
vergoeding, wel verwijtbaar handelen maar niet 
ernstig verwijtbaar 
 

Kantonrechter Den Haag, 27 augustus 2015, 
ECLI:NL:RBDHA:2015:10145 
•op cv vermelde opleidingen en banen niet gehad 

 
 

 



F-grond: gewetensbezwaar WN 

•  WN weigert de bedongen arbeid, 

•  wegens een ernstig gewetensbezwaar 

 

 bedongen arbeid in aangepaste vorm? 

 herplaatsingsinspanning 

 

 



G-grond: verstoorde arbeidsverhouding 

•  Verstoorde arbeidsverhouding, zodanig, 

•  dat van WG in redelijkheid niet kan worden 

   gevergd de AO te laten voortduren 

 

 Ernstig en duurzaam? 

 Herplaatsingsinspanning vereist 
in beginsel 

 Billijke vergoeding? 
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G-grond: verstoorde arbeidsverhouding 

Ontbinding wegens duurzaam verstoorde 
arbeidsverhouding :  

•Kantonrechter Den Haag 4 september 2015 
Afwijzing ontbinding 

•Kantonrechter Eindhoven 28 augustus 2015, 
ECLI:NL:RBOBR:2015:5275 
Inbreng privé mails door wg in ontslagprocedure 

•Kantonrechter Almelo 20 augustus 2015, 
ECLI:NL:RBOVE:2015:3898 
Na beschuldiging vervalsen VOG 



H-grond: andere omstandigheden 
 

•  Alle andere, dan de hiervoor genoemde, gronden 

•  om welke van WG in redelijkheid niet kan worden 

   gevergd de AO te laten voortduren 

 

 alleen bij uitzondering 

nog geen WWZ-uitspraken 
  (1x, ivm BWU) 



Voorbeelden andere omstandigheden 
(wetsgeschiedenis) 
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Inhoud verzoekschrift 

Behalve de “redelijke grond” door art. 7:699 
opnemen : 
 

•dat herplaatsing niet mogelijk is 
•of niet binnen redelijke termijn 
•ook niet na scholing 
•geen andere passende functie aanw is 
•welke opzegtermijn van toepassing is 

 



Transitievergoeding, 673 – 673d 

Bedoeling van de wetgever: 

 

•Gelijkschakelen opzegging en ontbinding 

•Tegengaan hoge ontslagvergoedingen 

•Bevorderen “transitie” van werk naar werk 
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Transitievergoeding 

 

A) Transitievergoeding  
     (wet stelt geen bestemmingseis) 
 

en 
 

B) Billijke vergoeding  
    (bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten) 
 

•NB: evhn is een zeer zware toets 



Transitievergoeding, wanneer? 

Na een arbeidsovereenkomst van tenminste 
24 maanden, bij: 

•Opzegging door WG 

•Ontbinding op verzoek WG 

•Geen voortzetting na afloop AO bepaalde 
tijd op initiatief WG 

•Ernstig verwijtbaar handelen/nalaten WG en 
(daarom) beëindigingsinitiatief WN 



Transitievergoeding, hoe hoog? 

Omvang: 
 

•  1 – 120 maanden: 1/6 maandsalaris per 6 maanden 
•  120 maanden >: 1/4 maandsalaris per 6 maanden 
•  max € 75.000 of jaarsalaris als dat hoger is 
 
•  Aftrekken: inzetbaarheids- en transitiekosten  

 



Voorbeeld transitievergoeding 

•Wn van 45 jaar oud met dienstverband van 15 jaar 
en 7 mnd en salaris van € 3.000 

 

- Transitievergoeding WW:  
20 X 1/6 x 3.000 = € 10.000 + 
11 x 1/4 x 3.000 = € 8.250 
Totaal = € 18.250 

 

- Ontbindingsvergoeding kantonrechtersformule C=1 
13 x 3.000 = € 39.000 



Besluit voorwaarden in mindering brengen 
kosten op transitievergoeding, 23 april 2015 

Transitie- en inzetbaarheidskosten kunnen in 
mindering komen op de TV, als deze kosten: 

•  gespecificeerd schriftelijk zijn meegedeeld aan WN 

•  de schriftelijke instemming WN hebben 

•  zijn gemaakt door WG van WN aan wie de TV 

   verschuldigd is 

•  niet zijn loon betreffen 

•  redelijk zijn 

•  gemaakt zijn tijdens de TV-berekeningsperiode 

•  niet op een derde of WN kunnen worden verhaald 



Inzetbaarheids- en transitiekosten 

Inzetbaarheidskosten: 

•  kosten voor scholing tijdens de AO gericht op brede 

   inzetbaarheid (buiten eigen onderneming) 

•  vergroten van de “employability” (idem) 
 

Transitiekosten: 

•  kosten voor (om)scholing  

•  outplacementkosten (NB niet re-integratiekosten) 

•  langere opzegtermijn met vrijstelling van werk 

   voor o.a. sollicitaties 

 



Besluit overgangsrecht 
transitievergoeding, 23 april 2015 

Rechten op een beëindigingsvergoeding o.g.v.: 

 

•  cao-afspraken komen in plaats van de TV (tot 

   1 juli 2016) 

 

•  individuele afspraken: keuze WN, na info van WG, 

   òf de TV òf de afspraak (binnen 4 weken kiezen) 

 



Transitievergoeding 

Geen TV: 

 

•kort dienstverband (-24 maanden)  

• jongeren tot 18 jaar met contract max 12 
uren/week (gemiddeld) 

•pensioengerechtigde 

•ernstig verwijtbaar handelen of nalaten WN 

 

 

 



Transitievergoeding 

TV niet (langer) verschuldigd: 

 

•  faillissement 

•  surseance 

•  WSNP 

 

TV mag in termijnen worden betaald: 

 

•  bij onaanvaardbare gevolgen voor de  

   bedrijfsvoering 



Transitievergoeding 

Hogere TV (tot 1-1-2020): 

 

•  WN is 50 jaar of ouder 

•  de AO heeft tenminste 120 maanden geduurd 

 

Voor elke 6-maanden-periode na 50ste jaar, 

een ½ maandsalaris 

 

- uitzondering: WG < 25 WN 

- groepsvennootschappen tellen mee 



Transitievergoeding MKB 

•Voorwaarden overgangsregeling MKB: 
• werkgevers met minder dan 25 werknemers; 
• ontslag wegens bedrijfseconomische redenen 

 

•Gevolg overgangsregeling: 

• dienstverband slechts meetellen vanaf 1 mei 2013; 

 

•Duur overgangsregeling tot 1 januari 2020 

 



Voorbeeld transitievergoeding MKB 

•Wn van 45 jaar oud met dienstverband van 15 jaar 
en 7 mnd en salaris van € 3.000 wordt op 1 mei 
2016 ontslagen wegens bedrijfseconomische reden 
bij wg< 25 wn’s 
 

- Transitievergoeding:  
6 X 1/6 x 3.000 = € 3.000 (normaal € 18.250) 

- Ontbindingsvergoeding C=1: 
13 x 3.000 = € 39.000 



Billijke vergoeding naast TV 

•Bij evhn, voorbeelden MvT:  
• werkgever voert een valse grond voor het ontslag aan;  
• werkgever discrimineert; 
• werkgever schendt re-integratieverplichtingen;  
• er is sprake van grovelijke niet-nakoming door de 

werkgever van zijn verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst; 

• er is sprake van laakbaar gedrag van de werkgever 

•Hoe groot is het muizengaatje? 

 



Billijke vergoeding naast TV 

•Eerste WWZ-uitspraak over billijke vergoeding ivm 
ernstige verwijtbaarheid werkgever: 

•Kantonrechter Den Bosch 1 september 2015 

 door werknemer in lege BV te plaatsen en maandenlang 
geen salaris te betalen is sprake van ernstig verwijtbaar 
handelen 

billijke vergoeding toegekend ter hoogte van de berekende 
transitievergoeding 



Nieuw/anders 

•Verzoekschrift ipv dagvaardingsprocedure 

•Ook nevenvorderingen moeten met verzoekschrift 
worden ingeleid ‘ in beginsel alle mogelijke 
vorderingen die bij beëindiging arbeidsovk of 
herstel kunnen worden ingediend 

•Bijv. achterstallig loon, concurrentiebeding, 
geschillen ivm (terugbetaling van) 
transitievergoeding 

•Rechter kan zaak splitsen bij meerdere vorderingen 



Nieuw/anders 

•Tegen beslissing kantonrechter staat hoger beroep 
(en cassatie) open (art. 358 lid 2 Rv/683 BW) 
• Beschikking tot ontbinding 
• Vernietiging opzegging 
• Herstel arbeidsovereenkomst 

•Beroep tegen ontbinding op verzoek wn alleen mbt 
billijke vergoeding 

•Geen schorsende werking hoger beroep 



Instemming UWV 
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