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mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk en mr. J.P.M. (Joop) van Zijl

Compenseert het UWV de transitievergoeding van 
de langdurig arbeidsongeschikte werknemer?

Casus 1
– Dirk (60 jaar oud) werkt al sinds mensenheugenis als magazijnmedewerker bij Dutch 

Fasteners, een groothandel in bevestigingsmaterialen.
– Dirk is op 01-01-2017 ziek uitgevallen voor zijn werk en is sindsdien ziek gebleven.
– Per 28-12-2018 heeft het UWV aan Dirk een IVA-uitkering toegekend, omdat hij volledig en 

duurzaam arbeidsongeschikt is.

201-10-2019
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“Met de toekenning van een IVA-uitkering per 28-12-2018 eindigt de arbeidsovereenkomst 
tussen Dutch Fasteners en Dirk.”

301-10-2019

Antwoord stelling 1
– De stelling is: NIET WAAR !

401-10-2019
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Toelichting casus 1
– De arbeidsovereenkomst met een werknemer die aan het einde van de wachttijd voor de 

WIA (104 weken) arbeidsongeschikt is en aan wie een WIA-uitkering wordt toegekend, 
eindigt daardoor niet.

– De arbeidsongeschiktheid van de werknemer is een redelijke grond voor opzegging van de 
arbeidsovereenkomst (artikel 7:669 lid 3 onder b BW), indien:
– de werknemer niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten

– de periode van het opzegverbod tijdens ziekte is verstreken

– twee jaar, tenzij een loonsanctie is opgelegd (artikel 7:670 lid 1 en 11 BW)

– aannemelijk is dat de werknemer niet binnen 26 zal herstellen

– aannemelijk is dat de bedongen arbeid niet binnen 26 weken in aangepaste vorm kan worden 

verricht

– geen passende arbeid in de onderneming van de werkgever

501-10-2019

Toelichting casus 1
– Voor de opzegging van de werknemer is in dat geval vereist:

– instemming van de werknemer (artikel 7:671 lid 1 BW); of

– schriftelijke toestemming van het UWV (artikel 7:671a lid 1 BW)

– ontslagvergunning

– De werkgever dient bij de opzegging de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen (artikel 
7:672 BW):
– een maand: arbeidsovereenkomst < 5 jaar

– twee maanden: arbeidsovereenkomst ≥ 5 jaar maar < 10 jaar 

– drie maanden: arbeidsovereenkomst ≥ 10 jaar maar < 15 jaar

– vier maanden: arbeidsovereenkomst ≥ 15 jaar

601-10-2019
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Casus 2
– Nadat het UWV per 28-12-2018 aan Dirk een IVA-uitkering heeft toegekend, vraagt Dutch 

Fasteners het UWV om toestemming om de arbeidsovereenkomst met Dirk op te zeggen. 
– Het UWV verleent de gevraagde toestemming en Dutch Fasteners zegt de 

arbeidsovereenkomst met Dirk op per 30-06-2019. Daarbij is de wettelijke opzegtermijn in 
acht genomen, die voor Dirk vier maanden bedraagt omdat hij al veel langer dan vijftien 
jaar in dienst is. 

701-10-2019

Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk heeft geen recht op een transitievergoeding. Omdat Dirk volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt is, is van een transitie naar ander werk geen sprake.”

801-10-2019
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Antwoord stelling 2
– De stelling is: NIET WAAR !

901-10-2019

Toelichting casus 2
– De werkgever is de transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst 

tenminste 24 maanden geduurd heeft* en (artikel 7:673 lid 1 BW):
– de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd

– de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de rechter is ontbonden

– de arbeidsovereenkomst aansluitend op initiatief van de werkgever niet is voortgezet, nadat deze 

van rechtswege is geëindigd

– Buiten deze gevallen is de werkgever de transitievergoeding slechts verschuldigd als deze 
is geëindigd of niet voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever.

* de eis dat de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden geduurd moet hebben verdwijnt bij de inwerkingtreding van 
de Wet arbeidsmarkt in balans per 01-01-2010.

1001-10-2019
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Toelichting casus 2
– De transitievergoeding is bedoeld (Memorie van Toelichting Wet werk en zekerheid, 

Tweede Kamer 2013-2014, 33818, nummer 3, bladzijden 34, 68-71, 73-82:
– om de overgang (transitie) naar een andere baan te vergemakkelijken

– als compensatie voor het ontslag

1101-10-2019

Casus 3
– Dutch Fasteners voelt er niets voor om aan Dirk een transitievergoeding te betalen. Omdat 

Dirk al zo lang in dienst is gaat het om een bedrag van € 81.000. En Dirk is naar de mening 
van Dutch Fasteners al voorzien van een keurig inkomen doordat hij tot zijn AOW-
gerechtigde leeftijd een IVA-uitkering ter grootte van 75% van zijn loon zal ontvangen.

– Dirk is het daarmee niet eens. Hij wijst er op dat hij nog ongeveer vijf jaar heeft te gaan tot 
de AOW-gerechtigde leeftijd en dat hij al die jaren 25% van zijn inkomen mist. Bovendien 
mist hij vijf jaar pensioenopbouw.

– Dutch Fasteners is echter niet te vermurwen als het gaat om de betaling van de 
transitievergoeding en zegt de arbeidsovereenkomst niet op zodat Dirk ook geen recht 
krijgt op de transitievergoeding.

– Dirk vindt dit ernstig verwijtbaar.

1201-10-2019
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Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Het niet opzeggen van de arbeidsovereenkomst met Dirk levert in de gegeven 
omstandigheden ernstig verwijtbaar gedrag van Dutch Fasteners op, zodat Dirk ook recht 
heeft op de transitievergoeding als hij zelf de arbeidsovereenkomst opzegt.”

1301-10-2019

Antwoord stelling 3
– De stelling is: NIET WAAR !

1401-10-2019
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Toelichting casus 3
– Op grond van de wetsgeschiedenis is van ernstig verwijtbaar gedrag niet snel sprake. 

Genoemde voorbeelden zijn: (Memorie van Toelichting Wet werk en zekerheid, Tweede 
Kamer 2013-2014, 33818, nummer 3, bladzijde 34):
– verstoring van de arbeidsrelatie doordat de werknemer niet in wil gaan op avances van de 

werkgever

– discriminatie

– ernstige veronachtzaming re-integratieverplichtingen

– valse grond voor ontslag om onwerkbare situatie te creëren

– arbeidsongeschiktheid als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg voor de 

arbeidsomstandigheden

1501-10-2019

Toelichting casus 3
– Pogingen van werknemers om een billijke vergoeding toegekend stellend dat het niet 

opzeggen van de arbeidsovereenkomst ondanks langdurige arbeidsongeschiktheid 
ernstige verwijtbaarheid opleverde, zijn steeds onsuccesvol gebleken:
– kantonrechter Almere 2 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:8495

– kantonrechter Breda 11 maart 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:1637

– kantonrechter Den Haag 4 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14103

– kantonrechter Maastricht 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:7608

– gerechtshof Den Haag 14 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3036

– kantonrechter Roermond 5 december 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:10510

1601-10-2019
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Casus 4
– Dirk heeft gehoord dat Dutch Fasteners met ingang van 1 april 2020 bij het UWV 

compensatie zou kunnen krijgen van het bedrag van de transitievergoeding dat Dutch 
Fasteners aan hem zou betalen. 

1701-10-2019

Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“Op grond van de wet dient het UWV aan Dutch Fasteners een compensatie te betalen voor 
het bedrag van de transitievergoeding die Dutch Fasteners aan Dirk moet betalen als Dutch 
Fasteners de arbeidsovereenkomst met Dirk opzegt wegens langer dan twee jaar durende 
arbeidsongeschiktheid.”

1801-10-2019
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Antwoord stelling 4
– De stelling is: WAAR !

1901-10-2019

Toelichting casus 4
– “Wet compensatie transitievergoeding”:

– Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag 

wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, Staatsblad 

2018, nummer 234

– inwerkingtreding: 01-04-2020

– Koninklijk Besluit van 20 februari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 

de Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij 

ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, 

Staatsblad 2019, nummer 76

2001-10-2019
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Toelichting casus 4
– recht op compensatie (artikel 7:673e lid 1 BW):

– UWV verstrekt op verzoek van de werkgever een vergoeding (compensatie) indien:

– de arbeidsovereenkomst na het einde van het opzegverbod tijdens ziekte (twee jaar) is 

beëindigd omdat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was om de 

bedongen arbeid te verrichten; of

– de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd op het tijdstip waarop de werknemer 

wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was om de bedongen arbeid te verrichten

en

– de werkgever een transitievergoeding verschuldigd was; of

– bij een beëindiging bij overeenkomst de werkgever een transitievergoeding verschuldigd zou 

zijn bij beëindiging door opzegging of ontbinding

2101-10-2019

Toelichting casus 4
– hoogte compensatie (artikel 7:673e lid 2 BW):

– de transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer heeft verstrekt

– maar maximaal:

– bedrag van transitievergoeding op de dag na het einde van het opzegverbod tijdens ziekte 

(twee jaar)

– bedrag van loon tijdens ziekte dat de werkgever tijdens de eerste 104 weken aan de 

werknemer heeft doorbetaald

2201-10-2019
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Casus 5
– Ondanks de bestaande mogelijkheid om bij het UWV compensatie te vragen voor de 

transitievergoeding die Dutch Fasteners aan Dirk zou moeten betalen als Dutch Fasteners
de arbeidsovereenkomst met Dirk opzegt wegens diens langer dan twee jaar durende 
arbeidsongeschiktheid, is Dutch Fasteners niet bereid die arbeidsovereenkomst op te 
zeggen.

– Dutch Fasteners heeft slechte jaren achter de rug en haar financiële situatie laat te wensen 
over. Zij zegt dat zij het bedrag van de transitievergoeding van € 81.000 niet kan missen. 
Dirk moet nog maar eens terugkomen als de Wet compensatie transitievergoeding op 1 
april 2020 in werking treedt. Als het UWV eerst het bedrag van € 81.000 overmaakt op de 
bankrekening van Dutch Fasteners, wil Dutch Fasteners de arbeidsovereenkomst met Dirk 
wel opzeggen en hem daarbij de transitievergoeding betalen.

2301-10-2019

Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners kan met de opzegging van de arbeidsovereenkomst van Dirk beter wachten 
tot na 1 april 2020, want dan hoeft Dutch Fasteners de transitievergoeding van Dirk niet voor 
te financieren.”

2401-10-2019
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: NIET WAAR !

2501-10-2019

Toelichting casus 5
– artikel 7:673e lid 5 BW jo. artikel 2 Regeling compensatie transitievergoeding, 

Staatscourant 2019, 10547:
– aanvraag moet worden ingediend:

– na verstrekken van volledige transitievergoeding

– binnen zes maanden na verstrekken van transitievergoeding

– N.B.: uit toelichting blijkt: verstrekken = betalen

2601-10-2019
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Toelichting casus 5
– artikel 3 Regeling compensatie transitievergoeding:

– volledige verstrekking (betaling) vóór 01-04-2020 en aanvraag ingediend vóór 01-10-2020:

– termijn van zes maanden na verstrekking (betaling) geldt niet

– beslistermijn van UWV is zes maanden 
• normaal: acht weken (artikel 4:13 lid 2 Algemene wet bestuursrecht)

– UWV moet vaststellen:
– bestaan van arbeidsovereenkomst

– duur arbeidsovereenkomst

– ziek uit dienst gaan van werknemer

– volledige betaling transitievergoeding

– wijze van berekenen transitievergoeding

– kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte

2701-10-2019

Toelichting casus 5
– online aanvraag middels formulier waarbij de volgende stukken moeten worden verstrekt:

– arbeidsovereenkomst

– bewijs van beëindiging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

– ontslagvergunning van het UWV

– ontbindingsbeschikking van de kantonrechter

– beëindigingsovereenkomst

– als de arbeidsovereenkomst niet met ontslagvergunning van UWV is opgezegd: verklaring van de 

werkgever dat de werknemer ziek was toen de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode van 

ziekte van de werknemer en de naam van de bedrijfsarts

– niet nodig als er een beslissing van UWV is inzake aanvraag WIA-uitkering

– loonstroken betreffende loondoorbetaling tijdens ziekte

– de gegevens waarmee de transitievergoeding is berekend

– betalingsbewijs volledige vergoeding
2801-10-2019
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Casus 6
– In hetzelfde magazijn waar Dirk werkte, werkte ook Eduard. Eduard werkt 40 uur per week.
– Eduard was in dienst sinds 2010 en is in 2017 ziek uitgevallen voor zijn werk. Over het 

functioneren van Eduard was Dutch Fasteners al langer zeer ontevreden en zijn uitval 
wegens ziekte kwam Dutch Fasteners in zoverre wel goed van pas, dat men in elk geval 
voorlopig verlost was van de dagelijkse klachten over zijn functioneren. 

– Eduard is inmiddels bijna twee jaar ziek. De aanvraag voor een WIA-uitkering is inmiddels 
bij het UWV ingediend. Lange tijd was Eduard zo ziek dat hij niet kon werken en ook niet 
kon re-integreren, maar juist de laatste weken gaat het beter met hem en volgens de 
bedrijfsarts zou hij inmiddels wel kunnen gaan opbouwen in zijn eigen werk, om te 
beginnen gedurende vier uur per dag.

2901-10-2019

Casus 6
– Dutch Fasteners ziet een terugkeer van Eduard op de werkvloer niet zitten. Ook Eduard zit 

niet te wachten op een nieuwe confrontatie met zijn ontevreden werkgever. Als Dutch 
Fasteners hem de transitievergoeding betaalt, wil Eduard wel meewerken aan een 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

– Bij de WIA-keuring stelt het UWV vast dat Eduard wel ongeschikt is voor zijn eigen werk als 
magazijnmedewerker gedurende 40 uur per week. Met ander werk kan hij echter volgens 
het UWV wel meer verdienen dan 65% van zijn loon en daarom acht het UWV hem minder 
dan 35% arbeidsongeschikt. Eduard krijgt daarom geen WIA-uitkering.   

3001-10-2019
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Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Als Dutch Fasteners de arbeidsovereenkomst met Eduard opzegt wegens langer dan twee 
jaar durende arbeidsongeschiktheid, compenseert het UWV het bedrag van de 
transitievergoeding, ook als Dutch Fasteners passende arbeid voor Eduard heeft en die niet 
aanbiedt.”

3101-10-2019

Antwoord stelling 6
– De stelling is: WAAR !

3201-10-2019
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Toelichting casus 6
– voor opzegging van arbeidsovereenkomst vereist (artikel 7:669 lid 3 onder b BW):

– niet meer in staat zijn de bedongen arbeid te verrichten

– geen herstel binnen 26 weken

– geen passende arbeid in de onderneming van de werkgever

– voor compensatie van transitievergoeding is echter slechts vereist (artikel 7:673e lid 1 BW):
– wegens ziekte of gebreken niet meer in staat zijn de bedongen arbeid te verrichten

– vreemd, want niet benutten van re-integratiemogelijkheden wordt beloond

3301-10-2019

Casus 7
– Het is een dolle boel op de HRM-afdeling van Dutch Fasteners, want er zijn meerdere 

werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Maar Dutch Fasteners is dan ook een 
grote onderneming.

– Een werkneemster die ook langdurig arbeidsongeschikt is, is Fien. Fien werkte op de HRM-
afdeling van Dutch Fasteners. Na een bevalling is zij arbeidsongeschikt gebleven en omdat 
die arbeidsongeschiktheid het gevolg was van de bevalling heeft het UWV een 
Ziektewetuitkering aan Fien toegekend. Dutch Fasteners heeft die Ziektewetuitkering 
verrekend met het tijdens ziekte doorbetaalde loon.

– Ook Fien is inmiddels langer dan twee jaar ziek. Aan haar is een WGA-uitkering toegekend.
– Omdat het er niet naar uitziet dat Fien haar werk binnen afzienbare tijd kan hervatten, 

beëindigt Dutch Fasteners in overleg met Fien de arbeidsovereenkomst.
– Dutch Fasteners betaalt daarbij de transitievergoeding. 

3401-10-2019
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Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“Het UWV moet aan Dutch Fasteners een compensatie betalen voor het bedrag van de 
transitievergoeding dat Dutch Fasteners op grond van de beëindigingsovereenkomst 
(“vaststellingsovereenkomst”) aan Fien moet betalen.”

3501-10-2019

Antwoord stelling 7
– De stelling is: NIET WAAR !

3601-10-2019
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Toelichting casus 7
– hoogte compensatie (artikel 7:673e lid 2 BW):

– maximaal bedrag van loon tijdens ziekte dat de werkgever tijdens de eerste 104 weken aan de 

werknemer heeft doorbetaald

– met het tijdens ziekte door te betalen loon worden verrekend (artikel 7:629 lid 5 BW):
– Ziektewetuitkering

– artikel 29a Ziektewet: arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap of bevalling

– artikel 29b Ziektewet: no-riskpolis

– later ontstane IVA-of WGA-uitkering (artikel 48 WIA, artikel 55 WIA)

– maar niet loongerelateerde WGA-uitkering (CRvB 19-02-2014, ECLI:NL:CRVB:2014:880 op 

grond van tekst artikel 61 WIA)

– herleefde IVA- of WGA-uitkering: (artikel 50 WIA, artikel 57 WIA)

– vervroegd toegekende IVA-uitkering (artikel 23 WIA)

3701-10-2019

Casus 8
– Gerard is een chauffeur van Dutch Fasteners. Hij is op 01-03-2017 ziek uitgevallen en heeft 

op 27-02-2019 het einde van de wachttijd voor de WIA bereikt. Het UWV heeft aan hem 
een WGA-uitkering toegekend.

– Inmiddels heeft Gerard zijn werk als chauffeur voor 50% hervat. Volgens de bedrijfsarts is 
dat het maximale wat Gerard zal kunnen bereiken.

– Dutch Fasteners komt met Gerard overeen dat hij voortaan voor 50% werkzaam zal zijn, 
tegen 50% van zijn vroegere loon. 

– Gerard claimt dat hij nu recht heeft op 50% van de transitievergoeding.

3801-10-2019
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Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“Gerard heeft recht op 50% van de transitievergoeding.”

3901-10-2019

Antwoord stelling 8
– De stelling is: WAAR !

4001-10-2019
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Toelichting casus 8
– HR 14-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom)

– gedeeltelijk ontslag 

– met gedeeltelijke aanspraak op transitievergoeding

– in bijzondere gevallen:

– gedeeltelijk vervallen van de arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische omstandigheden 

(herplaatsingsverplichting werkgever artikel 7:669 lid 1 BW)

– blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (re-integratieverplichting werkgever artikel 7:658a 

BW)

– waarin de omstandigheden er toe dwingen om de arbeidstijd substantieel en structureel te 

verminderen

– substantieel: tenminste 20%

– structureel: naar verwachting blijvend

4101-10-2019

Toelichting casus 8
– ongeacht de vorm van de vermindering van de arbeidsduur:

– een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst

– een volledige beëindiging van de arbeidsovereenkomst gevolgd door een nieuwe, aangepaste 

arbeidsovereenkomst

– een aanpassing van de arbeidsovereenkomst 

4201-10-2019
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Casus 9
– Helga werkt sinds 01-04-2000 voor Dutch Fasteners werkzaam als receptioniste.
– Op 01-01-2015 is Helga ziek uitgevallen voor haar werk. In januari 2016 adviseert de 

bedrijfsarts dat Helga weer in staat is om haar werk gedeeltelijk te hervatten, middels een 
opbouwschema. Helga bouwt haar werkzaamheden op tot 50% van haar werktijd. Steeds 
als zij probeert meer te gaan werken, krijgt zij een terugval. Uiteindelijk besluiten Dutch 
Fasteners en Helga het maar bij die werkhervatting voor 50% te laten. In december 2016 
kent het UWV een WGA-uitkering aan Helga toe.

– Op 01-01-2020 valt Helga definitief uit voor haar werk. Het UWV kent dan een IVA-uitkering 
aan Helga toe. 

4301-10-2019

Casus 9
– Dutch Fasteners en Helga komen dan overeen dat de arbeidsovereenkomst tussen Dutch 

Fasteners en Helga per 01-04-2020 zal worden beëindigd wegens de 
arbeidsongeschiktheid van Helga en dat Dutch Fasteners de transitievergoeding aan Helga 
zal betalen.

– Het full-time bruto salaris van Helga was op dat moment € 3.000 bruto per maand, plus 8% 
vakantietoeslag.

– Op basis van de nieuwe wettelijke regels zoals die gelden op grond van de inmiddels 
ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans berekent Dutch Fasteners de transitievergoeding 
als volgt: 20 dienstjaren (01-04-2000 / 01-04-2020) x 1/3 x € 3.000 x 1,08 (vakantietoeslag) 
= € 21.600 bruto.

– Vervolgens vraagt Dutch Fasteners het UWV om compensatie van het bedrag aan 
transitievergoeding van € 21.600 bruto.   

4401-10-2019
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Stelling 9
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners kan er op rekenen dat het UWV compensatie van de transitievergoeding 
betaalt tot een bedrag van € 21.600 bruto.”

4501-10-2019

Antwoord stelling 9
– De stelling is: NIET WAAR !

4601-10-2019
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Toelichting casus 9
– Op grond van de Kolom-beschikking van de Hoge Raad zou het UWV kunnen stellen dat 

Dutch Fasteners en Helga ergens in 2016 (?) de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk 
beëindigd hebben.

– Over dat deel van de arbeidsovereenkomst moet de transitievergoeding dan berekend 
worden op basis van:
– het in 2016 geldende loon (lager)

– het in 2016 geldende aantal dienstjaren (lager)

– de in 2016 geldende wetgeving ten aanzien van de hoogte van de transitievergoeding (hoger)

– Maar geldt dat ook als Dutch Fasteners en Helga uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de 
werkhervatting voor 50% passende arbeid is?
– En dus geen nieuwe bedongen arbeid en geen gedeeltelijk einde van de arbeidsovereenkomst?

4701-10-2019

Casus 10
– Hoe zou uw oordeel over casus 9 luiden als de feiten als volgt waren?

– indiensttreding: 01-04-2000 

– uitval wegens ziekte: niet 01-01-2015 maar 01-01-2013

– aanvang werkhervatting: niet in januari 2016 maar in januari 2014

– opbouw tot 50%: niet in 2016 maar in 2014

– toekenning WGA-uitkering: niet in december 2016 maar in december 2014

– definitieve uitval wegens ziekte en toekenning IVA-uitkering: 01-01-2020

– beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg: per 01-04-2020

4801-10-2019
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Stelling 10
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners kan er op rekenen dat het UWV compensatie van de transitievergoeding 
betaalt tot een bedrag van € 21.600 bruto.”

4901-10-2019

Antwoord stelling 10
– De stelling is: NIET WAAR !

5001-10-2019
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Toelichting casus 10
– Wat ten opzichte van casus 9 in casus 10 wezenlijk anders is, is dat de Wet werk en 

zekerheid (ingevoerd per 01-07-2015) nog niet van toepassing was toen Dutch Fasteners
en Helga in 2014 “afspraken” (?) dat Helga 50% zou gaan werken.

– De transitievergoeding bestond op dat moment nog niet. 
– Van een recht op transitievergoeding bij wat zou kunnen worden beschouwd als het 

gedeeltelijk einde van de arbeidsovereenkomst kon toen nog niet worden gesproken.

5101-10-2019

Toelichting casus 10
– Maar wat betekent dat?

– Betekent het dat de arbeidsovereenkomst in 2014 ook niet gedeeltelijk is geëindigd? In dat geval 

is de op 01-04-2020 beëindigde arbeidsovereenkomst de volledige arbeidsovereenkomst en moet 

het UWV de volledige transitievergoeding compenseren.

– kantonrechter Almere 17-09-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4344: Kolom-beschikking Hoge 

Raad niet van toepassing op substantiële en structurele vermindering arbeidsduur per 01-03-

2015 (geen gedeeltelijk recht op transitievergoeding; onduidelijk of arbeidsovereenkomst wel of 

niet gedeeltelijk geëindigd is)

– Of betekent het dat de arbeidsovereenkomst in 2014 wel gedeeltelijk is geëindigd maar dat 

daarbij geen transitievergoeding is verschuldigd? In dat geval is de op 01-04-2020 beëindigde 

arbeidsovereenkomst de “halve” arbeidsovereenkomst en hoeft het UWV maar de helft van de 

transitievergoeding te compenseren.

5201-10-2019



27

Casus 11 = casus 3
– Dutch Fasteners voelt er niets voor om aan Dirk een transitievergoeding te betalen. Omdat 

Dirk al zo lang in dienst is gaat het om een bedrag van € 81.000. En Dirk is naar de mening 
van Dutch Fasteners al voorzien van een keurig inkomen doordat hij tot zijn AOW-
gerechtigde leeftijd een IVA-uitkering ter grootte van 75% van zijn loon zal ontvangen.

– Dirk is het daarmee niet eens. Hij wijst er op dat hij nog ongeveer vijf jaar heeft te gaan tot 
de AOW-gerechtigde leeftijd en dat hij al die jaren 25% van zijn inkomen mist. Bovendien 
mist hij vijf jaar pensioenopbouw.

– Dutch Fasteners is echter niet te vermurwen als het gaat om de betaling van de 
transitievergoeding en zegt de arbeidsovereenkomst niet op zodat Dirk ook geen recht 
krijgt op de transitievergoeding.

– Dirk vindt dit ernstig verwijtbaar.
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Stelling 11
– WAAR of NIET WAAR?

“Omdat de transitievergoeding door het UWV gecompenseerd wordt, is Dutch Fasteners op 
grond van goed werkgeverschap verplicht de arbeidsovereenkomst met Dirk op te zeggen en 
de transitievergoeding te betalen.”
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Toelichting stelling 11
– scheidsgerecht gezondheidszorg 27-12-2018, KG 18/24: ja
– voorzieningenrechter rechtbank Den Haag 28-03-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3109: ja
– kantonrechter Maastricht 04-04-2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3208: nee
– kantonrechter Maastricht 04-04-2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3211: nee
– kantonrechter ‘s-Hertogenbosch 29-05-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4090: nee
– kantonrechter ’s-Hertogenbosch 24-06-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3539: nee
– kantonrechter Arnhem, 29-07-2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:3440: ja
– kantonrechter Utrecht 18-09-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4360: voorschot in afwachting 

van uitspraak Hoge Raad
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Toelichting stelling 11
– prejudiciële vragen aan Hoge Raad gesteld:

– kantonrechter Roermond 10-04-2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3331

– conclusie Advocaat-Generaal bij de HR 18-09-2019, ECLI:NL:PHR:2019:899
– werkgever in beginsel verplicht om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer 

slapend dienstverband op te zeggen en transitievergoeding te betalen

– anders als werkgever gerechtvaardigde belangen heeft bij instandhouding van de 

arbeidsovereenkomst

– reëel uitzicht op re-integratie

– financiële problemen met voorfinancieren

– het niet (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd krijgen van de transitievergoeding door 

omstandigheden in de risicosfeer van de werkgever

– andere belangen, maar niet de wens om geen transitievergoeding te betalen 
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Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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