
Ontslagvergoeding of 
transitievergoeding?

Pastoor Vranckenlaan 2 Reuver (077) 476 29 80 
info@advocatenkantoorberden.nl / www.advocatenkantoorberden.nl

Advocatenkantoor Berden: Uw belang verdient een deskundige behandeling.

Per 01 juli 2015 zijn er veel wijzigingen 
doorgevoerd in het arbeidsrecht. Een van 
die wijzigingen is de door de werkgever aan 
de werknemer verschuldigde vergoeding bij 
ontslag. Hoewel er vóór 01 juli 2015 nog 
sprake was van een ontslagvergoeding con-
form de toenmalige Kantonrechtersformule, 
is er nà 01 juli 2015 bij ontslag geen sprake 
meer van een ontslagvergoeding, maar van 
een zogenoemde transitievergoeding. De 
hoofdregel luidt dat de werkgever bij elk 
onvrijwillig ontslag van een werknemer 
die tenminste twee jaar in dienst is, aan de 
werknemer een transitievergoeding dient te 
betalen. Dus ook aan werknemers met een 
tijdelijk arbeidscontract na een dienstver-
band van twee jaar.
Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen. 
Onder andere bij ‘ernstig verwijtbaar han-
delen of nalaten’ van de werknemer bestaat 
er geen recht op een transitievergoeding. 
Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer 
een werknemer wordt ontslagen omdat hij 
een greep in de kas heeft gedaan en geld 
van zijn werkgever heeft gestolen. In dat 
geval ontvangt de werknemer dus geen tran-
sitievergoeding. De hoogte van de transitie-
vergoeding wordt in hoofdlijnen volgens de 
navolgende formule berekend:

•  1/6 maandsalaris per zes maanden 
dienstverband gedurende de eerste tien 
dienstjaren;

•  1/4 maandsalaris per zes maanden dienst-
verband vanaf het tiende dienstjaar;

•  Met een maximum van € 75.000,- of een 
jaarsalaris (wanneer dit hoger is dan 
€ 75.000,-). 

Op deze berekening van de transitievergoe-
ding zijn uitzonderingen mogelijk bij 50+- 
werknemers en/of de kleine werkgever met 
minder dan 25 werknemers in dienst. 
Bent u werkgever of werknemer en heeft u 
vragen over de wijzigingen in het arbeids-
recht? Neem dan contact met ons op. 

Advocatenkantoor Berden is onder meer ge-
specialiseerd in het arbeidsrecht voor zowel 
werkgevers als werknemers. 
Advocatenkantoor Berden is lid van de 
Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (VAAN).


