
aldus beoogd aan te sluiten bij de looncomponenten die onderdeel 
(kunnen) uitmaken van het element «Beloning» uit de huidige kantonrech-
tersformule en daarop gebaseerde rechtspraak. 

Als sprake is van overgang van onderneming gaan de rechten en plichten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst over op de verkrijger. Dat geldt 
dus ook voor reeds opgebouwde rechten op een transitievergoeding. Als 
er geen sprake is van overgang van onderneming maar wel van 
opvolgend werkgeverschap, is in het voorgestelde artikel 7:673 BW 
geregeld dat voor het bepalen van de omvang van de transitievergoeding 
de duur van de arbeidsovereenkomsten bij de oude en nieuwe werkgever 
worden samengeteld. Onder opvolgend werkgeverschap wordt verstaan 
de situatie waarin de werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid 
redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn (waarmee 
aangesloten is bij de formulering van opvolgend werkgeverschap in de 
ketenbepaling). 
De transitievergoeding wordt gemaximeerd op een bedrag van € 75.000, 
of op een bedrag gelijk aan ten hoogste het jaarsalaris van de werknemer 
als dat hoger is dan € 75.000. De belangrijkste reden voor het op deze 
wijze maximeren van de transitievergoeding is dat te hoge ontslagkosten 
voor werkgevers worden voorkomen en dat werknemers met een hoger 
inkomen over het algemeen beschikken over een betere arbeidsmarktpo-
sitie. Een transitievergoeding van maximaal een jaarsalaris wordt voor 
hen afdoende geacht omdat zij vaak sneller werk vinden en eerder de 
inkomensderving als gevolg van ontslag kunnen opvangen. Voor 
werknemers met lagere inkomens is een jaarsalaris wellicht niet 
toereikend. Voor hen kan de transitievergoeding daarom oplopen tot 
maximaal € 75.000 als hun jaarsalaris lager is dan dat bedrag. Overigens 
laat deze wettelijke regeling vanzelfsprekend onverlet dat bij het aangaan 
van de arbeidsovereenkomst een ruimere vergoeding wordt afgesproken. 

Het recht op deze vergoeding geldt als de arbeidsovereenkomst op 
initiatief van de werkgever is beëindigd door opzegging na toestemming 
van UWV of door ontbinding door de rechter of, in geval van een tijdelijk 
contract, op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt verlengd 
nadat dit van rechtswege is geëindigd. Als een werkgever bij het eindigen 
van een contract voor bepaalde tijd de werknemer wel een (gelijkwaardig 
of beter) nieuw contract aanbiedt maar de werknemer geen gebruik maakt 
van dat aanbod, is er dus geen recht op een transitiebudget. Het recht 
geldt echter ook als het eindigen van de arbeidsovereenkomst op initiatief 
van de werknemer het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werkgever. Benadrukt wordt dat wanneer de werknemer 
reeds een transitievergoeding heeft ontvangen maar vervolgens zijn 
verzoek om vernietiging van de opzegging wordt toegewezen hij de 
transitievergoeding zal moeten terugbetalen, aangezien de opzegging dan 
met terugwerkende kracht geacht wordt nooit te hebben bestaan. Bij 
herstel van de arbeidsovereenkomst zal dat ook het geval zijn bij een 
herstel met ingang van de ontbindingsdatum, en in overige situaties 
afhangen van de omstandigheden van het geval. 
Er is geen recht op een transitievergoeding bij een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In dat laatste geval 
bepalen werkgever en werknemer immers zelf onder welke voorwaarden 
de arbeidsovereenkomst eindigt. Wel wordt hierbij opgemerkt dat, naar 
verwachting, de regeling van de transitievergoeding reflexwerking zal 
hebben op de inhoud van de voorwaarden waarop de arbeidsovereen-
komst met wederzijds goedvinden eindigt. 

De transitievergoeding is in beginsel altijd verschuldigd. Dat is echter niet 
het geval als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werknemer. Hierbij wordt een aantal voorbeelden gegeven 
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van situaties waarin de transitievergoeding niet (of een lagere transitiever-
goeding) verschuldigd is: 
• de situatie waarin de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, 

verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrou-
wen 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 loonopschorting, niet naleeft en 
hiervoor geen gegronde reden bestaat; 

• 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 gepro-
beerd zijn productiecijfers gunstiger voor te stellen en hij hierdoor het 
vertrouwen van de werkgever ernstig heeft beschaamd. 

De transitievergoeding is evenmin verschuldigd als het eindigen of niet 
voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt voor de dag waarop 
de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en de gemiddelde 
omvang van de door de werknemer verrichte arbeid twaalf uur of minder 
per week bedroeg. Verder worden maanden waarin de werknemer voor 
zijn achttiende verjaardag gemiddeld twaalf uur of minder per week 
arbeid heeft verricht, niet meegeteld voor de berekening van de omvang 
van de vergoeding. De reden voor deze uitzondering is reeds toegelicht bij 
de wijziging van de ketenbepaling (in hoofdstuk 2 van deze memorie van 
toelichting) zodat hier kan worden volstaan met daarnaar te verwijzen. Ten 
slotte is de transitievergoeding niet verschuldigd als de arbeidsovereen-
komst eindigt of niet wordt voortgezet nadat de werknemer de 
AOW-gerechtigde leeftijd of een hogere of lagere overeengekomen 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of als de arbeidsovereenkomst 
niet wordt voortgezet in verband met het bereiken van die leeftijd. 

Voor zover dat bij algemene maatregel van bestuur (mede op basis van 
advies van de Stichting van de Arbeid) is bepaald, kunnen op de transitie-
vergoeding kosten in mindering worden gebracht die verband houden 
met maatregelen gericht op het bevorderen van het vinden van een 
andere baan bij (dreigend) ontslag. Te denken is aan kosten voor scholing 
of outplacement, maar bijvoorbeeld ook aan een langere dan de wettelijke 
opzegtermijn zodat een werknemer langer in de gelegenheid is om vanuit 
zijn baan naar een andere baan om te zien. Daarnaast kunnen, voor zover 
in de algemene maatregel van bestuur bepaald, op de vergoeding andere 
kosten in mindering worden gebracht die verband houden met het 
bevorderen van de bredere inzetbaarheid van werknemers en die eerder 
tijdens het dienstverband zijn gemaakt door de werkgever die ook de 
transitievergoeding verschuldigd is. 

Oudere werknemers 

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn, geldt vanwege hun 
vooralsnog slechtere arbeidsmarktpositie tot 1 januari 2020 een hogere 
berekeningsmaatstaf over de jaren dat zij na hun vijftigste bij een 
werkgever in dienst zijn, onder voorwaarde dat zij ten minste 10 jaar in 
dienst zijn geweest bij die werkgever. Deze berekeningsmaatstaf bedraagt 
een maandsalaris per dienstjaar. De referte-eis van 10 jaar brengt tot 
uitdrukking dat van de werkgever alleen een hogere vergoeding wordt 
verlangd als een oudere werknemer langere tijd bij hem werkzaam is 
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