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opeisbaarheid transitievergoeding 

bij ziekte

M
inister asscher heeft de tweede kamer bij brief 
d.d. 21 april 20161 laten weten dat hij voorne-
mens is om een wetsvoorstel in te dienen dat 
betrekking heeft op de transitievergoeding in 

relatie tot ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 
op 7 november 2016 is vervolgens een wetsvoorstel aange-
kondigd waarbij wordt beoogd om de wet in te laten gaan 
per 1 januari 20182. nadien is per brief d.d. 1 december 
2016 aan de tweede kamer door de minister gemeld dat 1 
januari 2018 geen haalbare kaart blijkt en dat het wetsvoor-
stel zal ingaan per 1 januari 20193. in een reactie op kamer-
vragen heeft de minister op 2 maart 2017 geantwoord dat 
dit wetsvoorstel bedoeld is om slapende dienstverbanden zo 
veel mogelijk tegen te gaan4. 
de compensatie voor de transitievergoeding gaat per 1 juli 
2015 gelden voor alle gevallen waarin een transitievergoe-
ding betaald is bij ziekte, dus ook via een vaststellingsover-
eenkomst. deze voorgenomen wijziging houdt een regeling 
in op grond waarvan werkgevers worden gecompenseerd 
voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. 
gedacht wordt aan een oplossing waarbij werkgevers de 
transitievergoeding gecompenseerd krijgen uit het alge-
meen werkloosheidsfonds van het UWv, waar werkgevers 
premie voor betalen. deze premiebetaling wordt dan wel 
verhoogd vanaf 1 januari 2019. op dit moment ligt het 
wetsvoorstel bij de raad van state voor advies en is de defi-
nitieve inwerkingtreding dus nog niet zeker.

TransiTievergoeding bij deelTijdonTslag

de rechtbank rotterdam heeft op 5 januari 2016 bepaald 
dat een werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen 
als er sprake is van deeltijdontslag5. in deze kwestie werd 
aan de leerkracht een Wga-uitkering toegekend en ontving 
hij of zij een akte van ontslag wegens langdurige arbeidson-

er is een aantal interessante ontwikkelingen gaande binnen het onderwijs als het gaat 
om de samenloop van ziekte en de uitkering van de transitievergoeding. rechters  
hebben in dit verband een aantal uitspraken gedaan in de onderwijssector. daarnaast 
heeft minister asscher een wetsvoorstel ingediend over de samenloop van ziekte en 
transitievergoeding. in de column juridisch ditmaal een uitleg over de stand van zaken 
en het advies hoe om te gaan met de huidige jurisprudentie.
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geschiktheid voor een werktijdfactor van 1,0000. tegelij-
kertijd ontving de werknemer een nieuwe akte van benoe-
ming voor onbepaalde tijd als onderwijsassistent met een 
werktijdfactor van 0,8000. de werkgever, in dit geval een 
stichting in het primair bijzonder onderwijs, voerde aan dat 
er geen sprake was van ontslag, omdat er niet was opgezegd. 
de werkgever betoogde dat er sprake was van een herbe-
noeming en dat de akte van ontslag enkel ging over de 
functie en niet over de organisatie, en slechts als formaliteit 
was afgegeven. 
de kantonrechter was het hier mee eens en stelde dat, ken-
nelijk op grond van in het verleden in het bijzonder onder-
wijs gebruikelijke terminologie, de functiewijziging door de 
werkgever was bevestigd in de vorm van een akte van ont-
slag en een akte van benoeming van gelijke datum. Feitelijk 
is daardoor de arbeidsovereenkomst niet beëindigd en 
opnieuw aangegaan, maar ononderbroken voortgezet, zij 
het onder gewijzigde voorwaarden. dit maakt dat de transi-
tievergoeding niet kan worden toegekend, omdat deze niet 
is bedoeld voor situaties waarin enkel sprake is van her-
plaatsing die aansluit bij de verplichting van de werkgever 
uit artikel 3.12 eerste lid cao po. hierin wordt gesteld dat 
indien de werknemer voor meer dan 35 procent arbeidson-
geschikt wordt verklaard, een herplaatsing vereist is die 
overeenkomt met de restvaliditeit van de betrokkene. 
in hoger beroep is de uitspraak van de rechtbank rotter-
dam door het gerechtshof den haag op 6 september 20166  
bevestigd. de werkgever kan de arbeidsverhouding met een 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer slechts daadwer-
kelijk beëindigen als er geen reële herplaatsingsmogelijkhe-
den zijn. Uit de wetsgeschiedenis kan volgens het gerechts-
hof den haag niet worden afgeleid dat de transitievergoe-
ding ook moet worden toegekend als er sprake is van her-
plaatsing van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkne-
mer in een passende functie bij de eigen werkgever. op dit 
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moment loopt een cassatieverzoek vanuit de vakbond over 
deze kwestie, waarbij nog niet duidelijk is hoe de hoge 
raad hier tegen aankijkt. 
een soortgelijke uitspraak deed de rechtbank den haag 
ook op 19 juli 2016. hier betrof het een docente geschiede-
nis in het voortgezet onderwijs die niet in aanmerking 
kwam voor een transitievergoeding7. ook daar stelde de 
kantonrechter vast dat formeel geen sprake van een ontslag-
situatie was aangezien de werknemer de functie mocht 
behouden zij het tegen minder uren. tegen deze uitspraak 
loopt nog hoger beroep. 

verMinderde TransiTievergoeding bij 

iva-Toekenning 

een andere opvallende uitspraak is de kwestie die speelde 
bij de rechtbank oost-brabant op 13 december 20168. in 
dit geval stond de kantonrechter toe dat niet de gehele tran-
sitievergoeding hoefde te worden betaald in het geval van 
een iva-uitkering maar slechts een deel. de transitievergoe-
ding waar de werknemer recht op had, had de vakbond 
begroot op € 73.541,42 bruto. de kantonrechter stelde 
echter vast dat de kans minimaal was dat de werknemer 
gezien zijn hoge leeftijd (64 jaar op het moment van ont-
slag) en zijn langdurige arbeidsongeschiktheid nog beschik-
baar zou zijn voor de arbeidsmarkt. de kantonrechter was 
om die reden van mening dat de werknemer geen aanspraak 
mocht maken op de gehele vergoeding maar slechts op een 
deel, namelijk € 25.000,- bruto. ook tegen deze uitspraak 
heeft de vakbond hoger beroep aangetekend. dit beroep 
loopt nog bij het ter perse gaan van deze uitgave. 
opvallend is deze uitspraak zeker wel, mede gezien het 
antwoord van de regering op de vraag die is gesteld in de 
eerste kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 
van de Wet werk en zekerheid.  de regering heeft destijds 
aangevoerd dat er geen rechtvaardiging bestaat om onder-
scheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers 
(met een iva-uitkering) en andere werknemers.

ConClusie

Wordt een schoolbestuur geconfronteerd met een verzoek 
om een transitievergoeding te betalen bij ontslag wegens 
ziekte, dan is het raadzaam na te gaan of er nog een herbe-
noemingsmogelijkheid is. als daar namelijk sprake van is, 

lijkt het er vooralsnog op dat er geen transitievergoeding 
hoeft te worden betaald, omdat formeel gezien geen sprake 
is van baanverlies. als er sprake is van een iva-uitkering 
dan zou het schoolbestuur op basis van de hiervoor 
genoemde uitspraak kunnen pogen slechts een deel van de 
wettelijke vergoeding te betalen, al is het de vraag of deze 
uitspraak ook in stand blijft in hoger beroep. in ieder geval 
is de kans reëel dat er (met terugwerkende kracht vanaf 1 
juli 2015) compensatie volgt voor de te betalen transitie- 
vergoeding vanuit het algemeen Werkloosheidsfonds 
(awf), mits het wetsvoorstel van minister asscher ook 
wordt aangenomen. 
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