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Inleiding 
 

Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen een half jaar, kan 

de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op 

een transitievergoeding. Veel werkgevers vinden dit een onrechtvaardige situatie: ze zijn gedurende 

twee jaar verplicht het loon door te betalen en kosten te maken voor de re-integratie van de 

werknemer, en daar komt vervolgens de transitievergoeding nog eens bovenop.  

Er zijn werkgevers die het betalen van een vergoeding willen voorkomen door middel van een 

zogeheten ‘slapend dienstverband’. De werknemer blijft in dienst, maar er is door de werkgever geen 

loon of transitievergoeding verschuldigd. 

De overheid vindt dit geen wenselijke situatie. Daarom treedt per 1 april 2020 de Regeling 

compensatie transitievergoeding in werking. Werkgevers kunnen vanaf dat moment compensatie 

aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Met deze regeling wil de 

overheid een opeenstapeling van kosten voor de werkgever voorkomen, maar ook dat werknemers 

lang in onzekerheid blijven.  

In deze whitepaper behandelen we de voorwaarden om voor compensatie in aanmerking te komen 

en gaan we ook in op slapende dienstverbanden. 
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Voorwaarden compensatie transitievergoeding 
 

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij 

ontslag. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn 

betaald. Er is dus geen compensatie mogelijk als het einde van de periode van twee jaar ziekte al 

vóór 1 juli 2015 lag. 

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden: 

• De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 

• De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek. 

• De werkgever heeft de werknemer transitievergoeding betaald. 

 

Ook compensatie bij urenvermindering  
Bij een urenvermindering door langdurige arbeidsongeschiktheid geldt ook een transitievergoeding, 

en wel naar rato van de urenvermindering. Dat ook de urenvermindering gecompenseerd wordt, 

hangt samen met de uitspraak van de Hoge Raad dat er in dat geval ook recht is op 

transitievergoeding. Dit staat weliswaar niet letterlijk in de wet, maar de Hoge Raad heeft deze 

interpretatie gegeven. Volgens de Hoge Raad geldt dat de transitievergoeding ook bij gedeeltelijke 

beëindiging moet worden uitgekeerd indien er door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan 

tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd. Dit is het geval wanneer een 

werknemer wordt gedwongen om ten minste 20 procent minder te gaan werken en deze 

verandering ‘naar redelijke verwachting’ zo zal blijven. De werkgever moet dan naar rato van de 

urenvermindering een transitievergoeding betalen. Zie ook: ECLI:NL:HR:2018:1617 

 

Aanvragen van de compensatie 

Voor het aanvragen van de compensatie staat er vanaf 1 april 2020 een digitaal formulier in het 

werkgeversportaal op uwv.nl. Ook moet de werkgever aantonen dat er aan de voorwaarden is 

voldaan.  

 

De volgende documenten zijn altijd nodig: 

• De arbeidsovereenkomst of in ieder geval een document waarop de begindatum van de 

arbeidsovereenkomst staat, zoals een loonstrook.  

• Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst, zoals de beëindigings- of 

vaststellingsovereenkomst, een uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief. 

• Bewijs van hoeveel brutoloon werkgever in totaal heeft betaald tijdens de hele periode van 

ziekte. Stuur hiervoor twee loonstroken mee: 

o de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was; 

o de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken. 

• Berekening van de hoogte van de transitievergoeding, zodat UWV de hoogte van de 

compensatie kan bepalen.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?_sp=405b9eb3-da86-44b9-899f-0bd94acef929.1537524424660&id=ECLI:NL:HR:2018:1617
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• Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum, bijvoorbeeld een 

bankafschrift. Is de vergoeding in delen betaald, stuur dan van alle betalingen een 

betaalbewijs. 

 

Bij inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten 

Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Stuur dan 

ook de volgende bijlagen mee:  

• een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding in 

verband met inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten; 

• het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten. 

 

Bij ploegentoeslag en/of overwerktoeslag  
Heeft de werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag en/of 

overwerktoeslag ontvangen? Stuur dan alle loonstroken van de laatste 12 maanden van het 

opzegverbod op waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staan. 

Bij winstuitkering en/of bonus(sen) 
Heeft de werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte winstuitkering en/of bonus(sen) 

ontvangen? Stuur dan alle loonstroken van de laatste 36 maanden voor het einde van dit 

opzegverbod op waarop de winstuitkering of bonus(sen) staan. 

 

Hoogte van de compensatie 
Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. De compensatie 

kan niet hoger zijn dan: 

• dit maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag; 

• het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald. 

De compensatie zal dan ook meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Ook geldt het 

volgende: 

• De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald bij een 

maximale duur van het dienstverband. Het einde hiervan is de dag na het aflopen van de 

ziekteperiode van maximaal 2 jaar. Is over een langere periode transitievergoeding betaald 

omdat de arbeidsovereenkomst later is geëindigd? Dan wordt deze extra periode niet 

vergoed. 

• Zijn werkgever en werknemer een lagere transitievergoeding overeengekomen dan de 

wettelijk verschuldigde transitievergoeding? Dan is de compensatie nooit hoger dan deze 

afgesproken transitievergoeding die de werkgever aan de zieke werknemer heeft betaald. 

• Extra loonkosten door onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) worden niet 

vergoed. 

• Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen. 
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Let op: Geen compensatie voor slapend dienstverband 
Ontslaat een werkgever de werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van 

het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde 

transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt echter niet 

gecompenseerd. 

 

Een voorbeeld van de hoogte van de compensatie  
Na 4 jaar ziekte wordt Bas bij een grote werkgever ontslagen (waarvan de laatste twee jaren een 

slapend dienstverband waren). Hij is op dat moment 58 jaar en werkte al 18 jaar bij zijn werkgever. 

Bas verdiende € 5.100 bruto (inclusief vakantietoeslag en alle vaste looncomponenten) per maand. 

De transitievergoeding van Bas bedraagt op de peildatum na 104 weken ziekte plus 1 dag: € 52.700 

(*). 

Op het moment van einde dienstverband (november 2019) is zijn wettelijk recht op 

transitievergoeding € 62.900 (**). De werkgever toont ook bij het UWV aan dat hij dit betaald heeft.  

Het uitbetaalde ziekengeld was € 104.040.  Dit toont de werkgever ook aan door middel van 

loonafschriften.  

Als compensatie transitievergoeding geldt het laagste van deze drie bedragen. In dit voorbeeld wordt 

er dus een bedrag van € 52.700 gecompenseerd. Stel dat de werkgever in dit voorbeeld een einde  

maakt aan het dienstverband na 1 januari 2020, dan gelden de nieuwe wettelijke regels voor de 

berekening van de hoogte van de transitievergoeding.  

Vanaf 2020 geldt voor de gehele duur van het dienstverband dat het recht op transitievergoeding 1/3 

maandsalaris per gewerkt dienstjaar is. Alle andere regelingen vervallen, dus ook dat er voor de 

oudere werknemer een hogere transitievergoeding geldt. Dan zou de wettelijke transitievergoeding 

slechts € 31.450 bedragen. Ook dan geldt dat het laagste bedrag gecompenseerd wordt en dat is op 

dat moment dus € 31.450 (***).   

De vakbonden hebben al aangegeven dat ze nog volop willen inzetten op einde dienstverband in 

2019 en als ze merken dat werkgever bewust heeft uitgesteld, zullen ze inzetten op een berekening 

conform de transitievergoeding behorend bij 2019.  

 

 Onderbouwing van de berekening 

(*) Berekening wettelijke transitievergoeding op peildatum 104 weken en 1 dag (situatie uit 2017). Waarbij 

over eerste 10 jaar 1/3 maandsalaris per dienstjaar transitievergoeding wordt opgebouwd (de wet zegt 1/6 

maandsalaris per half jaar). 

Vanaf het 10e jaar geldt een opbouw van een half maandsalaris per dienstjaar (oftewel per half jaar 1/4e 

maandsalaris).  

De jaren dat Bas ouder was dan 50 jaar worden gecompenseerd per dienstjaar voor een volledig maandsalaris 

(dus ½ maandsalaris per half dienstjaar). Dit maakt de berekening als volgt:  
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20 x 1/6e x € 5.100 = € 17.000 bruto (over de eerste 10 dienstjaren) 

4 × 1/4e x € 5.100 = € 5.100 (over de 2 daaropvolgende dienstjaren) 

12 x 1/2e x € 5.100 = € 30.600 bruto (over de dienstjaren vanaf 50 jaar) 

Totaal      € 52.700,-  transitievergoeding op peildatum 104 weken en 1 dag 

 

(**) Nadat er twee jaar een slapend dienstverband is geweest komt er nog aan extra te betalen 

transitievergoeding twee maandsalarissen bij. Vandaar dat er € 10.200,- meer transitievergoeding betaald 

moet worden.  

 (*** )Stel dat beëindiging plaatsvindt in eerste kwartaal 2020 dan rekenen we met 37 halve dienstjaren, en 

komt de berekening uit op  37 x 1/6e x € 5.100 = € 31.450 bruto (over het gehele dienstverband van ca. 18,5 

jaar). 

 

 

Openstaande vragen 
De compensatieregeling roept vragen op waarover nog geen duidelijkheid is. In het Tijdschrift Recht 

en Arbeid worden in het artikel van Mr. P.S. Fluit & mr. M.J. Smit ‘Nadere overwegingen over de 

compensatieregeling’ enkele praktijkvragen en denkrichtingen besproken, die we hieronder delen. 

Het UWV heeft hierop zelf echter nog geen antwoord gegeven! 

Wat als de zieke werknemer herstelt? 
Om voor compensatie in aanmerking te komen moet de werknemer ziek uit dienst zijn gegaan. Maar 

wat als de werknemer tussen het moment van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst en het 

einde van de arbeidsovereenkomst weer (volledig) arbeidsgeschikt wordt? Dan gaat hij dus niet ziek 

uit dienst. In hoeverre komt de werkgever dan voor compensatie in aanmerking? Fluit en Smit achten 

de situatie op het moment van sluiten van de overeenkomst doorslaggevend. Zij wijzen erop dat 

werkgevers én werknemers, zeker bij een werknemer met een lang dienstverband, er zo groot 

belang bij kunnen hebben om de periode van twee jaar ziekte ‘vol te maken’. 

Stel dat een werknemer na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid voor het einde van de 

termijn van twee jaar dreigt te herstellen, dan wordt het voor partijen mogelijk aantrekkelijk om het 

herstel ‘uit te stellen’ tot na die periode van twee jaar. De werkgever krijgt de kosten van de 

transitievergoeding dan immers vergoed. De druk op de bedrijfsarts om mee te werken, kan dan 

toenemen.  

 

Wat als de zieke werknemer ander werk is gaan verrichten? 
Ook kan een discussie over het recht op compensatie ontstaan als een werknemer na twee jaar 

ziekte ander werk gaat verrichten. Waar de werknemer er nu vaak belang bij heeft dat passende 

arbeid op enig moment bedongen arbeid wordt, zal dat door de compensatieregeling wellicht anders 

zijn.  
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Als voorbeeld: Een werknemer is in dienst als projectleider voor 40 uren per week. Hij verdient 

daarmee een salaris van € 4.000,- bruto per maand. Nadat de werknemer twee jaar ziek is geweest 

gaat hij werkzaamheden verrichten als uitvoerder voor 10 uren per week. Hij verdient daarmee  

€ 1.000,- bruto per maand.  

Stel nu dat de functie als uitvoerder zijn (nieuw) bedongen arbeid is en de werknemer later 

arbeidsongeschikt wordt voor deze functie. Als dan de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte 

wordt beëindigd, zal de werknemer ‘slechts’ recht hebben op een transitievergoeding op basis van 

het loon van € 1.000,- bruto per maand. Daarmee zal ook de compensatie voor de werkgever lager 

uitvallen. Door de compensatieregeling kan het zo voor zowel werkgevers als werknemers 

aantrekkelijker worden passende arbeid niet bedongen arbeid te laten worden. De afweging wordt 

uiteraard anders als de werkgever na de teruggang van 40 naar 10 uur met de werknemer heeft 

afgerekend en hem een vergoeding heeft betaald over die 30 uur. 

 

Wat als de zieke werknemer een no-riskpolis heeft? 

De compensatie is niet hoger dan het belastbaar loon dat de werkgever tijdens de ziekteperiode van 

twee jaar heeft betaald aan de werknemer (art. 7:673e lid 2 BW). De vraag is dan of het UWV tot 

compensatie overgaat als de werkgever aanspraak kan maken op de zogeheten no-riskpolis van art. 

29b of 29d Ziektewet. Uit de vragen en antwoorden Klankbordgroep Voorjaar 2019 komt naar voren 

dat het UWV aanneemt dat dan recht bestaat op compensatie. De werkgever kan het loon weliswaar 

verrekenen met de Ziektewetuitkering, maar aan de verschuldigdheid van het loon doet deze 

verrekeningsmogelijkheid niet af. Het ontbreken van recht op compensatie – omdat een aanspraak 

bestaat op een Ziektewetuitkering – zou ook een perverse prikkel vormen. De werkgever zou dan 

worden gestraft omdat hij bijvoorbeeld een arbeidsgehandicapte in dienst heeft gehouden of in 

dienst heeft genomen en daarvoor gecompenseerd is door middel van de no-riskpolis.  

 

Het UWV zelf heeft medio november 2019 nog geen uitsluitsel gegeven of ze deze lijn ook 

daadwerkelijk volgen en de transitievergoeding dus gecompenseerd wordt als er recht was op 

Ziektewetvangnet.  

 

Wat als er sprake is van vervroegde IVA? 
Het antwoord op deze vraag vinden we in de nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel WAB: 

Ook wanneer sprake is van een vervroegde IVA-aanvraag heeft de werkgever recht op compensatie 

na beëindiging van het dienstverband. Omdat het opzegverbod wegens ziekte ook geldt als recht 

bestaat op een vervroegde IVA-uitkering, mag de werkgever het dienstverband pas na afloop van 104 

weken beëindigen. De transitievergoeding die dan betaald wordt, komt in aanmerking voor 

compensatie. 
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Hoge Raad: einde maken aan slapende dienstverbanden 
 

Het is lange tijd onzeker geweest of slapende dienstverbanden nu wel of niet toegestaan waren. De 

Hoge Raad heeft op 8 november 2019 duidelijkheid gegeven: in principe moeten slapende 

dienstverbanden worden beëindigd op grond van goed werkgeverschap.  

Waar gaat het nu eigenlijk allemaal om? Een werknemer die langer dan 104 weken ziek is, heeft  

geen recht meer op loondoorbetaling tijdens ziekte. Heeft de werkgever geen passend werk 

voorhanden, dan is hij ook niet meer verplicht om zich in te zetten voor re-integratie. 

De arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer eindigt echter niet automatisch. 

Hiervoor moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Deze verleent de 

ontslagvergunning als de werknemer als gevolg van ziekte niet in staat is om zijn eigen werk te doen, 

als er binnen de onderneming van de werkgever geen passende arbeid voor de werknemer is en als 

niet te verwachten valt dat de werknemer binnen 26 weken zodanig zal herstellen dat hij wel eigen 

of passend werk kan doen.   

Aangezien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op   

transitievergoeding. Ook als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en een IVA-

uitkering ontvangt. Deze transitievergoeding kan voor werknemers die lang in dienst zijn oplopen tot 

€ 81.000 bruto, of tot een jaarsalaris als dat hoger is.  

Veel werkgevers vinden het betalen van de transitievergoeding onrechtvaardig. Ze hebben immers al  

gedurende 104 weken het loon doorbetaald en kosten gemaakt voor re-integratie. Een oplossing 

werd gevonden in het ‘slapend’ houden van het dienstverband: de arbeidsovereenkomst wordt niet 

opgezegd, maar er wordt ook geen loon meer betaald.  

Het ‘slapend’ in stand houden van de arbeidsovereenkomst is niet zonder risico. Herstelt de zieke 

werknemer op enig moment toch, dan kan hij aanspraak maken op hervatting van (passend) werk en 

op (gedeeltelijke) loondoorbetaling. Ook zal de zieke werknemer moeten worden meegenomen in de 

afspiegeling bij een reorganisatie.  

Daarnaast kan de werknemer zelf het initiatief nemen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Hij heeft dan recht op de transitievergoeding en eventueel een billijke vergoeding als hij kan 

aantonen dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Gedurende het 

slapend dienstverband loopt de transitievergoeding op, dus is dan inmiddels hoger dan wanneer 

direct tot ontslag was overgegaan.  

Prejudiciële vraag 
Omdat rechters op verschillende manieren oordeelden over het slapend dienstverband, is er door de 

rechtbank Limburg een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: Moet een werkgever, en zo ja 

onder welke omstandigheden, als ‘goed werkgever’ akkoord gaan met het voorstel van een langdurig 

arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’, onder betaling van 

de wettelijke transitievergoeding? 
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Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven: op de werkgever rust in beginsel de 

verplichting om het slapende dienstverband te beëindigen. Er is een uitzondering mogelijk als de 

werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn, maar dit is niet het geval als 

de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt. 

Voorfinanciering 

Ook stelt de Hoge Raad dat als de werkgever aannemelijk maakt dat de voorfinanciering leidt tot 

ernstige financiële problemen, de rechter kan beslissen dat betaling aan de werknemer in termijnen 

plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 april 2020. Vanaf 1 april 2020 geldt echter dat voor een 

aanvraag op grond van de Wet compensatie transitievergoeding vereist is dat de volledige 

vergoeding aan de werknemer is voldaan. De werkgever is dan altijd verplicht tot voorfinanciering.  

 

 

 

 


