
  Checklist Compensatie Transitievergoeding 

 

 

Vanaf 1 april 2020 om 07.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het UWV op grond 

van de Compensatieregeling Transitievergoeding (https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-

ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/index.aspx) 

 

Periode: transitievergoedingen die betaald zijn op of na 1 juli 2015. 

Reden:  beëindiging van het dienstverband i.v.m. langdurige ziekte (langer dan twee jaar) 

waarbij de werknemer bij de beëindiging nog altijd ziek is. 

Wijze: opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). 

N.B. Op grond van een arrest van de Hoge Raad van 8 november 2019 dient een werkgever – op verzoek 

van de werknemer – een einde te maken aan een slapend dienstverband, met betaling van de 

transitievergoeding. De minister heeft aangegeven dat ook deze beëindiging in aanmerking komt voor 

de compensatieregeling. 

 

Wanneer aanvragen? 

✓ Aanvragen kan pas nadat de volledige transitievergoeding is betaald. 

✓ Vanaf 1 april 2020 geldt: nadat de volledige transitievergoeding is betaald aan een werknemer 

heeft de werkgever 6 maanden de tijd om de aanvraag in te dienen bij het UWV. 

✓ Voor “oude” gevallen (einde dienstverband + betaling transitievergoeding vóór 1 april 2020) 

geldt dat de aanvraag vóór 1 oktober 2020 moet zijn gedaan. 

✓ Is de periode van 104 weken ziekte geëindigd vóór 1 juli 2015, maar is er daarna een einde aan 

het dienstverband gekomen en een transitievergoeding betaald? Dan is er geen recht op 

compensatie. 

 

Wat krijg ik vergoed? 

✓ De compensatie is gemaximeerd op het bedrag aan wettelijke transitievergoeding die zou zijn 

betaald na 2 jaar ziekte. 

o Wordt de arbeidsovereenkomst na die 2 jaar ziekte slapend gehouden en daarna 

beëindigd? Over de periode na 2 jaar wordt géén compensatie betaald. 

o Wordt er door het UWV een loonsanctie opgelegd? Ook die periode valt niet onder de 

compensatie. 

 

Wanneer krijg ik een reactie? 

➢ Opzegverbod wegens ziekte vóór 1 april 2020 geëindigd? = beslistermijn is dan 26 weken. 

➢ Opzegverbod wegens ziekte ná 1 april 2020 geëindigd? = beslistermijn is dan 8 weken. 

➢ Is er recht op compensatie? Dan dient het UWV binnen 6 weken na de datum van de beslissing 

te betalen. 
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De aanvraag 

Informatie die het UWV nodig heeft om vast te 
stellen  

Documenten 

Dat er een arbeidsovereenkomst was De arbeidsovereenkomst 

Wat de duur van de arbeidsovereenkomst was Bewijs van einde arbeidsovereenkomst 

Op welke datum 104 weken ziekte is bereikt Bewijs einde wachttijd 

Dat er een transitievergoeding is betaald Bewijs dat volledige transitievergoeding is 
betaald en op welke datum 

Hoe de hoogte van de transitievergoeding is 
berekend 

Berekening hoogte transitievergoeding + 
loonstroken 

 

Let op overgangsrecht 

➢ Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding houdt het UWV de wettelijke rekenregels aan 

en gaat zij uit van het moment van beëindiging c.q. de overeenstemming tot beëindiging. Dit 

kan er – zeker bij slapende dienstverbanden –  toe leiden dat de compensatie lager is dan de 

betaalde transitievergoeding. 

➢ Procedure bij het UWV i.v.m. opzegging. Is de procedure bij het UWV gestart vóór 1 januari 

2020, maar dateert de uitslag van na 1 januari 2020? De transitievergoeding wordt berekend 

aan de hand van de regels vóór 1 januari 2020. Voor compensatie worden (ook) de regels van 

vóór 1 januari 2020 gehanteerd. 

➢ Beëindiging via kantonrechter (ontbinding). Is de procedure gestart vóór 1 januari 2020, maar 

dateert de uitslag van na 1 januari 2020? De transitievergoeding wordt berekend aan de hand 

van de regels vóór 1 januari 2020. Voor compensatie worden (ook) de regels van vóór 1 januari 

2020 gehanteerd. 

➢ Beëindiging via vaststellingsovereenkomst. Als overeenstemming is bereikt vóór 1 januari 

2020, maar het daadwerkelijke einde van de arbeidsovereenkomst (of de betaling de 

transitievergoeding) na 1 januari 2020 ligt? De transitievergoeding wordt berekend aan de 

hand van de regels vóór 1 januari 2020. Voor compensatie worden (ook) de regels van vóór 1 

januari 2020 gehanteerd. 

➢ Beëindiging na 1 januari 2020? Dan worden voor de transitievergoeding de regels van na 1 

januari 2020 gebruikt. Voor compensatie gelden dan ook de regels van na 1 januari 2020. 

➢ LET OP. Beëindiging van een slapend dienstverband, waarbij 104 weken arbeidsongeschiktheid 

eindigde vóór 1 januari 2020? Dan gelden voor de hoogte van de te betalen 

transitievergoeding de regels van vóór 1 januari 2020, maar voor de berekening van de 

compensatie de regels van na 1 januari 2020.  

 

 

Vragen? 

➢ De arbeidsrecht specialisten van Okkerse & Schop Advocaten staan voor je klaar! 

 


