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Beste heer/mevrouw, 

Recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht hebben tot gevolg dat werkgevers mogelijk belangrijke 

beslissingen moeten nemen over ‘slapende dienstverbanden’. Omdat het zinvol is om nog vóór 2020 

actie te ondernemen ten aanzien van slapende dienstverbanden, sturen wij je dit algemene advies 

toe. Wanneer er in jouw organisatie geen slapende dienstverbanden zijn, kun je dit advies uiteraard 

naast je neerleggen.  

 

Wij zullen eerst ingaan op de meest relevante gevolgen van de Wet compensatie transitievergoeding 

en de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 om daarna wat praktische tips te geven over 

een mogelijk actieplan.  

 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) 1 juli 2015 kunnen ook werknemers 

die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de 

werkgever, aanspraak maken op betaling van de wettelijke transitievergoeding. Voor veel werkgevers 

is dat reden geweest arbeidsovereenkomsten met langdurige zieke werknemers niet op te zeggen.  

 

Wet compensatie transitievergoeding  

 

Om te bevorderen dat werkgevers de arbeidsovereenkomsten met langdurig zieke werknemers 

zouden opzeggen, is de Wet compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. Op grond van 

die wet kunnen werkgevers die een arbeidsovereenkomst beëindigen van een werknemer die meer 

dan twee jaar arbeidsongeschikt is, de betaalde beëindigingsvergoeding gecompenseerd krijgen door 

UWV.  
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De exacte voorwaarden voor die compensatie moeten nog bekend gemaakt worden, maar duidelijk is 

wel dat de compensatie nooit meer bedraagt dan de transitievergoeding die verschuldigd was op het 

moment dat de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was. Voor de periode waarin de 

arbeidsovereenkomst is blijven bestaan nadat de arbeidsongeschiktheid 104 weken heeft geduurd, 

vindt geen compensatie plaats. Duidelijk is verder dat de compensatie met terugwerkende kracht kan 

plaatsvinden voor arbeidsovereenkomsten die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn 

beëindigd op of na 1 juli 2015. Daarbij is het niet van belang of de arbeidsovereenkomst is geëindigd 

door opzegging of door beëindiging met wederzijds goedvinden (met een beëindigingsovereenkomst). 

 

Wanneer een beëindigingsovereenkomst is gesloten wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, 

waarin een (transitie)vergoeding aan de werknemer wordt toegekend, wordt deze vergoeding door het 

UWV gecompenseerd. Ook voor deze compensatie geldt dat het te compenseren bedrag niet hoger is 

dan de transitievergoeding die verschuldigd was op het moment dat de werknemer 104 weken 

arbeidsongeschikt was.  

 

De Wet compensatie transitievergoeding treedt in werking per 1 april 2020. Aanvragen voor 

compensatie kunnen vanaf die datum worden ingediend bij het UWV. Als de aanvraag ziet op 

compensatie van een vergoeding die vóór 1 april 2020 (volledig) is betaald, moet deze worden 

ingediend vóór 1 oktober 2020.  

 

Het oordeel van de Hoge Raad  

 

In antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen heeft de Hoge Raad op vrijdag 8 november 2019 

geoordeeld dat het uitgangspunt is dat een werkgever gehouden is om in te stemmen met een 

voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, 

onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke 

transitievergoeding.  

 

Als de werknemer zo'n voorstel doet tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden, is het uitgangspunt dat de werkgever daarop in moet gaan. Over de hoogte van de te 

betalen transitievergoeding oordeelt de Hoge Raad dat niet aangesloten moet worden bij de 

compensatieregeling, maar bij de vergoeding die verschuldigd was op het moment dat de werknemer 

104 weken arbeidsongeschikt was. In veel gevallen zal de compensatie gelijk zijn aan de 

verschuldigde vergoeding.  

 

In dit oordeel ligt besloten dat voor werknemers die 104 weken arbeidsongeschikt waren voorafgaand 

aan 1 juli 2015, geldt dat zij geen aanspraak hebben op de transitievergoeding. Voorafgaand aan 1 juli 

2015 was de transitievergoeding immers niet verschuldigd.  

 

De verplichting om in te gaan op het voorstel van de werknemer, geldt ook ten aanzien van een 

langdurig arbeidsongeschikte werknemer die, op het moment waarop hij het voorstel doet, bijna de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dat de transitievergoeding hoger is dan het loon waarop de 

werknemer aanspraak had kunnen maken, is daarbij dus niet van belang.  

 

Zijn er dan helemaal geen situaties denkbaar waarin de transitievergoeding niet hoeft te worden 

betaald? Volgens de Hoge Raad bestaat een uitzondering op het hiervoor genoemde uitgangspunt, 

namelijk wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de 

arbeidsovereenkomst.  
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Daarvan kan sprake zijn wanneer de werknemer reële re-integratiemogelijkheden heeft. De werkgever 

die zich op deze uitzondering beroept, zal moeten bewijzen dat dit gerechtvaardigd belang bestaat.  

 

De Hoge Raad heeft dus weliswaar aangenomen dat een werkgever in beginsel moet ingaan op een 

voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, maar de Hoge Raad heeft geen verplichting aangenomen om de 

arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.  

 

Nb. opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever (na de UWV-procedure) leidt er toe 

dat de transitievergoeding is verschuldigd over de gehele duur van het dienstverband. Dus ook over 

de 'slapende periode' na afloop van de 104 weken ongeschiktheid. Bovendien moet de werkgever die 

de arbeidsovereenkomst opzegt ook de transitievergoeding betalen wanneer de werknemer 104 

weken arbeidsongeschikt was vóór 1 juli 2015. Trek dus niet te snel de conclusie dat de uitspraak van 

de Hoge Raad betekent dat de werkgever zelf moet overgaan tot actieve beëindiging van slapende 

dienstverbanden, dat kan veel duur(der) uitpakken.  

 

Voorfinanciering transitievergoeding  

 

De Wet compensatie transitievergoeding treedt per 1 april 2020 in werking. Wanneer je (alvast) een 

transitievergoeding betaalt, moet deze dus worden voorgefinancierd. De Hoge Raad spreekt daarbij 

wel uit dat, in het geval aannemelijk gemaakt kan worden dat die voorfinanciering leidt tot ernstige 

financiële problemen, de rechter kan uitspreken dat de vergoeding in termijnen wordt betaald of dat 

betaling niet eerder hoeft plaats te vinden dan per 1 april 2020.  

 

Wat is de situatie als de arbeidsovereenkomst feitelijk eindigt na 1 januari 2020?  

 

Er is nu nog veel onduidelijkheid over het bedrag dat UWV zal compenseren in het geval de 

einddatum niet in 2019, maar in 2020 ligt.  

 

Zoals bekend zal de hoogte van de wettelijke transitievergoeding in 2020 aanmerkelijk lager liggen 

dan in 2019. De Hoge Raad heeft bepaald dat voor de hoogte van het recht op vergoeding bij 

beëindiging van een slapend dienstverband, uitgegaan moet worden van de situatie na 104 of, in 

geval van een derde loonjaar, na 156 weken.  

 

Voor de compensatie van die vergoeding aan de werkgever ligt dit anders. Het UWV heeft zich nog 

niet definitief uitgesproken, maar door overgangsrecht bestaat het risico dat bij een feitelijk einde in 

2020, de werkgever slechts de 2020-transitievergoeding gecompenseerd krijgt. In dat geval wordt dus 

niet de gehele, op grond van de uitspraak van de Hoge Raad verschuldigde vergoeding, 

gecompenseerd door het UWV. Het verschil komt dan voor rekening van jouw organisatie.  

 

Omdat je dus belang hebt bij een feitelijk einde van de arbeidsovereenkomst in 2019, bestaat het 

risico, dat werknemers gaan 'onderhandelen' over de hoogte van de vergoeding, in ruil voor een einde 

in 2019. De vraag is, hoe hier op te reageren als werkgever? Uiteraard is er nog geen jurisprudentie 

over deze problematiek, het is dus een vraag naar een onzeker resultaat. Toch is het van belang om 

een strategie te kiezen.  

 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werknemer, die daarom vraagt, recht heeft op toekenning van 

de transitievergoeding (na einde arbeidsovereenkomst), berekend tegen het moment volgend op 104 

of 156 weken.  
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De Hoge Raad heeft daaraan toegevoegd:  

'Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding 

verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de 

werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen 

(doen) eindigen.’  

 

De werknemer die méér vraagt (bijvoorbeeld ook loon over de in acht te nemen opzegtermijn) vraagt 

dus meer dan wat de Hoge Raad beschouwt als goed werkgeverschap.  

 

Wat als de werknemer het voorstel tot beëindiging onder toekenning van een transitievergoeding 

berekend naar einde wachttijd niet accepteert? In beginsel kan de werkgever de werknemer immers 

niet dwingen akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst (hierna: vso) met correcte 

transitievergoeding en einddatum in 2019. Het risico bestaat dat de werknemer zijn voorstel in 2020 

herhaalt, met kans op een lagere compensatie voor werkgever.  

 

De werkgever die helemaal niet reageert, loopt nog een groter risico: hij kan aansprakelijk gesteld 

worden en op grond van wanprestatie veroordeeld worden om de schade te vergoeden, namelijk een 

bedrag gelijk aan de transitievergoeding, verhoogd met wettelijke rente. Déze schadevergoeding 

wordt in het geheel niet gecompenseerd. De werkgever moet dus actie ondernemen. De volgende 

gedachtegang is een optie.  

 

De werkgever biedt alle werknemers uit slapende dienstverbanden een beëindigingsovereenkomst 

aan, met een einde in december 2019. Aan dit voorstel is een termijn verbonden met de clausule dat 

als de werknemer niet (tijdig) accepteert, het voorstel vervalt en daar geen beroep meer op kan 

worden gedaan. Als de werknemer accepteert (en geen gebruik maakt van de 14-dagen 

bedenktermijn), is er geen probleem.  

 

Voor de andere gevallen moet worden berekend of het zinvol is om snel nog in 2019 een 

ontslagvergunningsaanvraag in te dienen bij het UWV. Immers, in die gevallen ontvangen  

werkgevers, volgens het overgangsrecht, nog de 2019-compensatie, ongeacht of de opzegging en 

einddatum in 2020 liggen. Máár, bij een opzegging na UWV-procedure is de volledige 

transitievergoeding verschuldigd, over de gehele duur van het dienstverband, dus ook het gedeelte na 

de 104-weken.  

 

Als dit geen optie is, kan de werkgever (mogelijk) teruggrijpen op het voorstel dat hij heeft gedaan en 

dat door werknemer is afgewezen. Met de stelling dat er geen herkansing is, dan wel de stelling dat 

een herkansing een optie is, maar dan tegen het bedrag dat de werkgever maximaal van het UWV 

gecompenseerd krijgt.  

 

Weliswaar heeft de Hoge Raad deze twee componenten expliciet losgetrokken (de vergoeding en de 

compensatie), maar de werkgever hééft al voldaan aan het goed werkgeverschap conform de eisen 

van de Hoge Raad, door in eerste instantie te bieden wat volgens goed werkgeverschap geboden is.  

 

De werknemer die niet accepteert riskeert dat hij niets krijgt, immers: het aanbod conform de invulling 

van het goed werkgeverschap door de Hoge Raad is gedaan, maar door de werknemer afgewezen.  

 

Als de rechtspraak hierin niet meegaat (dus, als een herhaald verzoek van de werknemer toch moet 

worden opgevolgd) kan de werkgever bepleiten, dat de werknemer dan slechts recht heeft op het  

bedrag dat maximaal aan werkgever vergoed wordt.  
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De werknemer heeft de schade immers over zichzelf afgeroepen door niet in te gaan op het eerdere 

werkgeversaanbod conform de uitspraak van de Hoge Raad.  

 

Algemeen advies  

 

In zijn algemeenheid raden wij sterk aan om aan eventuele ‘slapers’ van wie de wachttijd is geëindigd 

op of na 1 juli 2015 een voorstel te doen zoals hiervoor beschreven. Daarbij geldt dat werknemers die 

nog reële re-integratiekansen hebben, mijns inziens niet zonder meer als slapers kunnen worden 

aangemerkt.  

 

Dat voorstel zal op korte termijn moeten worden gedaan. Het hoeft maar een kort briefje te zijn, met 

verwijzing naar achtergrond, het doen van het voorstel en het stellen van de termijn waarna het 

voorstel vervalt en er geen beroep meer op kan worden gedaan. Als het mogelijk is, is het zinvol om 

vooraf te achterhalen wat de huidige situatie van werknemer is (bijvoorbeeld: is de werknemer nog 

steeds ziek?).  

 

Dit is een uitgebreide brief geworden, maar deze materie laat zich niet eenvoudig uitleggen, zonder de 

achtergrondinformatie te geven en de onderwerpen waarover nog geen duidelijkheid bestaat.  

 

Als je vragen hebt over deze brief of over specifieke situaties, horen wij graag van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   
 

 

Madeleine Stefels    Peter Volk 

 


