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Vergoedingen WWZ 
-  Transitievergoeding 
-  Billijke vergoeding (verschillende soorten) 
-  Gefixeerde schadevergoeding (672 lid 9; 

686 lid 4 sub a): niet verder te bespreken 
-  Overige vergoedingen (‘Baijings’): niet 

verder te bespreken 



Transitie- en billijke 
vergoeding 
-  Wanneer? 
-  Hoe hoog? 
-  Onderlinge verhouding 
Opbouw lezing: 
-  Enkele problemen rond 

Transitievergoeding 
-  Billijke vergoeding 



Onderwerpen TV 
-  Begrip maandsalaris i.v.m. TV  
-  Besluit overgang 
-  Aftrek scholing 
-  Ziekte 
-  Uitzendkracht 
-  WNT 
 



Berekening maandsalaris 
-  Regeling loonbegrip vergoeding AT en TV 

(Stb. 2014, 538 en Stcrt. 2014, 36823) 
-  Iets ruimer dan vlg kantonrechtersformule, 

want de onregelmatige vergoedingen 
tellen ook mee (immers: van vaste 
looncomponenten gem. 1 jaar; van 
variabele gem. 3 jaar; auto en wg-deel 
pensioen tellen niet mee) 



Besluit overgangsrecht TV 
-  Sociaal plan (van kracht vóór 1 juli 2015) 

met vakorganisaties komt in de plaats van 
TV 

-  Overige afspraken gemaakt voor 1 juli 
2015: keuze werknemer. Als binnen 4 
weken geen keuze gemaakt: dan alleen 
sociaal plan (en geen TV) 

-  Als werkgever geen keuze geeft, of bij 
een afspraak na 1 juli 2015: dan 
cumulatie   



Aftrek scholingskosten 
-  Afspraken met ondernemingsraad en 

personeelsvertegenwoordiging binden 
werknemer 

-  Scholingsjurisprudentie blijft in stand 



ziekte 
-  Ook bij ontslag na 2 jaar ziekte aanspraak 

op TV 



uitzendkrachten 
-  Bij indiensttreding uitzendkracht bij inlener 

geen aanspraak op TV (want geen door 
wg geïnitieerd ontslag) 

-  Inlener geldt wel als opvolgend 
werkgever, dus bij ontslag t.z.t. door 
nieuwe werkgever meetellen 
dienstverband met uitzendbureau 



WNT 
-  Verhouding WWZ en WNT onduidelijk 
-  WNT lex specialis van WWZ?   



BV in relatie tot TV 
-  Er zijn verschillende soorten BV’en 

(immers: bij EV in ontbindingsprocedure 
versus in plaats van vernietiging/herstel) 

-  Wetgever maakt keuze: BV alleen in 
uitzonderingsgevallen 

-  Welke waarde moet je daar aan 
toekennen?   



Transitievergoeding 
exclusief? 
-  Niet onder Wwz 
-  Wel onder eerdere plannen  
-  Exclusieve vergoeding (dus zonder 

escape)  betekent: zorgvuldig of zeer 
onzorgvuldig gedrag geen enkele invloed 
op vergoeding 

-  Dat staat té ver af van huidige situatie die 
volledig is geënt op over/weer 
verwijtbaarheid 

-  Inperking begrip verwijtbaarheid 
(internationaal gezien) niet vreemd    



Hoogte transitievergoeding 
-  TV: globaal: 35-40 % 

kantonrechtersformule (zonder 
overgangsrecht) 

Huidige situatie  
-  (Kruit): bij 685 1 m/j dv; bij 681 (maar dat 

betreft slechts fractie UWV-zaken) 
ongeveer 65%;  

-  Panteia (onderz. 3.500 wg’s): na UWV € 
6.700, na 685 € 34.800, na wed.goedv. € 
18.200. 

-  In 2012 verhouding UWV: 685: wed.gv = 
31.000 : 18.000 : schatting 75.000  



Totale kosten vlg Panteia  
-  Aantal zaken met wed. goedv. onduidelijk 

(50.000 – 100.000). Ik vind het aantal 
hoog 

-  Gewogen gemiddelde € 17.500. Dat is de 
helft van de gemiddeld toegekende 685-
vergoeding 

-  De TV zit daar dus gemiddeld iets onder 
-  Max € 75.000 heeft macro niet veel effect  
-  Panteia becijfert apart de interne en 

externe kosten en het loon gedurende 
opzegtermijn 



Overgangsrecht TV 
-  673a maakt het voor grote wg’s eerste vijf 

jaar duurder (voorbeeld: wn 60 jaar, 30 jr 
dv: ipv 13,3 nu 23,3 maand, dus bijna 
dubbel) 

-  Om hoeveel wn’s dit zal gaan onduidelijk, 
maar geen beleid tot inperking van dit 
aantal 

-  673d maakt het voor kleine wg’s eerste 
vijf jaar goedkoper (bijna geen 
vergoeding) 

-  Onduidelijk om hoeveel wn’s dit zal gaan, 
maar wel beleid. Ontslagregeling geeft 
strenge criteria 



Overige kosten 
-  Beëindiging tijdelijke contracten extra 

vergoedingen (al zal dat niet vaak 
voorkomen, precies 2 jaar, buiten situatie 
van veel tijd.cn met korte onderbrekingen) 

-  Termijn ontbinding zal niet zoveel 
veranderen (vaak blijft maar 1 maand 
over, maar soms per iets latere datum dan 
nu)  



Conclusie 
-  Wetgever (na sociale partners) hebben 

een bewuste keuze gemaakt om ‘oude 
ontslagpot’ anders te verdelen 

-  Ik vind dat geen vorm van ‘economisme’: 
het is eerlijker, en het sterk terugbrengen 
van discussie over verwijtbaarheid heeft 
een goede kant   



Verwachtingen omtrent BV 
-  Billijke vergoeding ex 671b lid 9 ziet op de 

situatie van een valide ontslag: bij gebrek 
aan goede reden immers weigering 

-  Overige billijke vergoedingen 
(681/682/683) komen meer in plaats van 
herstel  

-  Ook 671b-situaties van BV zien op 
situaties zien: de ene EV is de andere niet  

-  Denkbaar: probeer tekortkoming te 
herstellen  

-  Hoeft niet beperkt te zijn tot immaterieel 


