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Transitievergoeding
Moet u afscheid nemen van medewerkers? En zijn deze minimaal 2 jaar in dienst geweest? Dan
hebben ze mogelijk recht op een transitievergoeding, ook na afloop van een tijdelijk contract. De
transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om te helpen zo snel mogelijk
een nieuwe baan te vinden.
Vaak worden de kansen om snel weer een andere baan te vinden overschat. Solliciteren is een
vak apart, vooral met de huidige krappe arbeidsmarkt. Netwerken is het nieuwe solliciteren. Onze
loopbaanadviseurs bespreken wat er nodig is voor succesvolle begeleiding naar werk, afhankelijk
van de behoefte van de medewerker en de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom raden wij aan
om een deel van de transitievergoeding te investeren in een begeleidingstraject.
De kosten van begeleiding en/of scholing kunnen met de transitievergoeding worden verrekend.
Bent u vanuit bijvoorbeeld de CAO of een sociaal plan verplicht een begeleidingstraject aan te
bieden? Dan levert verrekening een financieel voordeel op zowel voor u als voor de medewerker.
De medewerker houdt netto een hoger bedrag over als de kosten van het begeleidingstraject
worden verrekend met de transitievergoeding, en u hoeft bruto minder uit te keren, waardoor de
totale kosten niet hoger zijn dan de transitievergoeding. Zie onderstaand rekenvoorbeeld:
begeleiding
betaald door
werkgever
transitievergoeding/ontslagvergoeding/
€
aanvulling op ww-uitkering

begeleiding
in eigen
beheer

geen
begeleiding

10.000

€

10.000

€

10.000

€

2.500

€

-

€

-

Per saldo, brutouitkering aan werknemer €

7.500

€

10.000

€

10.000

4.350

€

5.800

€

5.800

€

3.025

€

-

€

2.775

€

5.800

kosten outplacement,
begeleidingskosten VWNW

globaal netto voor werknemer o.b.v.
42% bijzonder tarief

€

kosten outplacement, incl. BTW
te vergelijken netto bedragen

€

4.350

(gebaseerd op een gemiddeld bijzonder belastingtarief van 42%, voor hogere inkomens, vanaf ruim € 66.000,-, is dit tarief 52%).

Een traject van ruim € 3.000,- kost de medewerker in dit geval dus slechts € 1.450,- (het
verschil tussen € 5.800,- en € 4.350,-).
Voorwaarde voor het verrekenen van de begeleidingskosten met de transitievergoeding is dat daarover
vooraf afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer. De werknemer moet schriftelijk
instemmen met het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten. Dit kan op individueel niveau,
maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een sociaal plan.

Meer weten?
Neem contact op met de servicedesk van C3werkt! op 0318 - 539 139 of via mail
info@c3werkt.nl.
De informatie in deze leaflet is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.
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