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Transitievergoeding vanaf juli 2015 

De Regering heeft de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gelanceerd. De transitievergoeding bij 

ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 ingaat. 

Deze nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. Een van de maatregelen is de 

ontslagvergoeding op basis van de huidige kantonrechtersformule te laten vervallen.  

Daarvoor komt in de plaats een transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt bij een 

dienstverband tot 10 jaar 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar en een 1/2 bruto maandsalaris 

per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd.  

De maximum vergoeding bedraagt € 75.000. Heeft de betrokken werknemer een bruto 

jaarinkomen hoger dan € 75.000, dan bedraagt de maximale vergoeding 1x het jaarsalaris. 

Afwijkingen op deze regel zijn alleen mogelijk als aan het ontslag de werkgever of de werknemer 

zeer verwijtbaar handelen is aan te rekenen.  

Tot nu toe kunnen werknemers bij een individueel ontslag een ontslagvergoeding ontvangen op 

basis van de kantonrechtersformule: globaal 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Deze formule, die 

in veel sociaal plannen wordt toegepast (collectief ontslag), is gunstiger dan de komende nieuwe 

regeling. In vaststellingsovereenkomsten en sociaal plannen kan de kantonrechtersformule nog 

steeds overeengekomen worden. Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht, zodat zij -tot 2020- 

een hogere transitievergoeding ontvangen.  

 

Wie heeft recht op een transitievergoeding? 

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking eindigt door ontslag 

na toestemming van het UWV, of door het vonnis van de kantonrechter of door een 

vaststellingsovereenkomst betreffende wederzijds goedvinden. Dus ook is deze aan de orde als 

een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Ook heeft de werknemer recht op de 

vergoeding als deze zelf op gronden van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de 

werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt. Het dienstverband moet dan wel twee jaar of 

langer hebben geduurd. 
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Wanneer moet de transitievergoeding worden uitbetaald? 

De werkgever moet binnen een maand na afloop van de dienstbetrekking de transitievergoeding 

aan de werknemer hebben voldaan. Deze vlotte uitbetaling is noodzakelijk omdat de mogelijkheid 

om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil m.b.t. de transitievergoeding na drie 

maanden na afloop van de dienstbetrekking vervalt. Bij niet tijdig uitbetalen van de 

transitievergoeding wordt de werkgever aan de werknemer verschuldigd een vergoeding gelijk 

aan de wettelijke rente (thans 3%). 

  

Transitievergoeding en ontslagvergoeding "nieuwe stijl" vanaf 1 

juli 2015 

Volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) moeten werknemers bij onvrijwillig ontslag een 

financiële vergoeding ontvangen: de transitievergoeding.  

Deze transitievergoeding zouden zowel werknemers met een vast contract als werknemers met 

een tijdelijk contract moeten ontvangen. 

De kantonrechter kan een hogere of lagere vergoeding toekennen dan de transitievergoeding. 

Er komt geen aparte norm of formule voor deze ontslagvergoeding. Ook geldt er geen maximum. 

Deze hogere of lagere ontslagvergoeding wordt door de kantonrechter alleen toegekend bij 

ernstige verwijtbaarheid of in een situatie die te wijten is aan de werkgever of werknemer. 

Dit blijft in de nieuwe wet een ontslagvergoeding genoemd worden. 

Overgangsregeling transitievergoeding voor 50-plussers 

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn. Voor ieder 

jaar dat de werknemer op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst is, 

bedraagt de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor de overgangsregeling geldt 

een maximum transitievergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan 

deze € 75.000. 

 

Kantonrechtersformule kan wel gebruikt blijven worden in een 

vaststellingsovereenkomst 

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden tussen werkgever en 

werknemer blijft mogelijk. Werkgever en werknemer kunnen een ontslagvergoeding ("oude stijl") 

overeenkomen, bijvoorbeeld op basis van de kantonrechtersformule. Ook bij collectief ontslag 

kunnen werkgevers en werknemers (via de vakbonden) deze afspraken blijven maken. 
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Kantonrechtersformule oud en nieuw 

De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de ontslagvergoeding op basis van drie 

componenten. De componenten worden met elkaar vermenigvuldigd (A * B * C). De 

componenten zijn A, B en C.  Deze staan voor het Aantal gewogen dienstjaren (A), het Brutoloon 

(B) en de Correctiefactor (C). Het verschil tussen de oude en nieuwe kantonrechtersformule zit in 

de gewogen dienstjaren. De wegingsfactor is hoger bij de oude kantonrechtersformule en 

daardoor gunstiger voor de werknemer. Daarom zullen de vakbonden bij onderhandelingen over 

een sociaal plan inzetten op de oude kantonrechtersformule. Bij een individueel ontslag dat loopt 

via de kantonrechter zal deze de nieuwe kantonrechtersformule toepassen. 

 

Oude kantonrechtersformule: Aantal gewogen dienstjaren (A)  

Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die de werknemer had tijdens het 

dienstjaar. Vervolgens worden alle dienstjaren na weging bij elkaar opgeteld: 

 

Leeftijd Wegingsfactor 

Tot 40 jaar 1 

40 tot 50 jaar 1,5 

50 tot 60 jaar 2 

 

Nieuwe kantonrechtersformule: Aantal gewogen dienstjaren (A) 

 

Leeftijd Wegingsfactor 

Tot 35 jaar 0,5 

35 tot 45 jaar 1 

45 tot 55 jaar 1,5 

Boven de 55 2 

 

Brutoloon (B) 

Dit is het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, vaste dertiende maand, 

structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag.  

Niet meegerekend wordt het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, 

onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en niet-structurele 

looncomponenten. 
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Correctiefactor (C) 

De correctiefactor is de subjectieve factor van de kantonrechtersformule. De hoogte ligt meestal 

tussen de 0 en 2. Bij een collectief ontslag is vaak de financiële positie van de werkgever van 

invloed op de hoogte. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een correctiefactor van 1 of hoger 

kunnen betalen.  

Bij een financieel ongezonde onderneming zal een correctiefactor van 1 niet haalbaar zijn. Bij een 

individueel ontslag (via de kantonrechter) zal de kantonrechter de correctiefactor bepalen. 
Factoren die van invloed zijn, zijn verwijtbaarheid van één van de partijen, de financiële positie 
van de werkgever, de arbeidsmarktpositie van de werknemer, heeft de werkgever geïnvesteerd in 

opleidingen voor de werknemer, etc. Wij zijn graag bereid u te adviseren. 
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