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Verplichting om te beëindigen 
De Hoge Raad overweegt dat goed werkgeverschap meebrengt dat een 
werkgever verplicht is om in te stemmen met een voorstel van de werk-
nemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met weder-zijds 
goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer 
ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit is dan wel uitslui-
tend het geval indien is voldaan aan de vereisten van artikel 7:669 lid 1 
en lid 3 aanhef en sub b BW voor beëindiging van de arbeidsovereen-
komst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarin is opgenomen 
dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar 
een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen 
een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere 
passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Onder een re-
delijke grond als bedoeld in artikel 7:669 lid 1 sub b BW wordt verstaan 
“ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is 
de bedongen arbeid te verrichten, mits de periode van twee jaar is ver-
streken en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden 
en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm 
kan worden verricht”.

Betalen wettelijke transitievergoeding
Over de verplichting om de wettelijke transitievergoeding te betalen 
overweegt de Hoge Raad dat die vergoeding niet méér behoeft te be-
dragen 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 arbeids-
overeenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. Dat is doorgaans na twee 
jaar arbeidsongeschiktheid, maar kan bij een opgelegde loonsanctie ook 
na drie jaar arbeidsongeschiktheid zijn. De Hoge Raad overweegt ver-
der dat voor de hoogte van die vergoeding niet hoeft te worden aanges-
loten bij de hoogte van het bedrag dat de werkgever ingevolge de per  
1 april 2020 in te voeren compensatieregeling op het UWV kan verha-
len.

Heeft u vragen?  
Wij adviseren u graag. 
Ons team arbeidsrecht bestaat uit:

Uitzondering
Op het uitgangspunt dat de werkgever moet meewerken aan een beëin-
diging van een slapend dienstverband moet volgens de Hoge Raad een 
uitzondering worden aanvaard. Als op grond van door de werkgever 
te stellen en zo nodig te bewijzen omstandigheden de werkgever een  
gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereen-
komst, geldt die verplichting niet. Zo een belang kan bijvoorbeeld  gelegen 
zijn in reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Een gerecht-
vaardigd belang kan niet gelegen zijn in de omstandigheid dat de werkne-
mer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet,  de pensioen- 
gerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt.

Compensatieregeling
Per 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aan-
vragen als in de periode na 1 juli 2015 een transitievergoeding is betaald 
aan een werknemer die tenminste twee jaar ziek is geweest, mits het ein-
de van de periode van twee jaar na 1 juli 2015 lag. Het UWV vergoedt 
de transitievergoeding die de werkgever wettelijk verschuldigd was per 
het einde van de wachttijd en dus na twee jaar ziekte. Als een werkgever 
een werknemer langer in dienst houdt dan de twee jaar wachttijd zal 
de transitievergoeding hoger worden, maar die komt dan niet volledig 
voor vergoeding in aanmerking.

Tip
Dit alles betekent dat het verstandig is om na te gaan of er sprake is 
van slapende dienstverbanden of van dienstverbanden met werkne- 
mers die bijna twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Deze zouden zo spoedig 
mogelijk moeten worden beëindigd omdat de te betalen wettelijke tran-
sitievergoeding dan volledig zal worden gecompenseerd.
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Werkgever moet meewerken aan de beëindiging van een 
slapend dienstverband
Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van door de kantonrechter 
gestelde zogenaamde prejudiciële vragen. Er waren al meerdere kantonrechters die in de afgelopen periode wisselende 
uitspraken hebben gedaan over de vraag of een werkgever verplicht kan worden om de arbeidsovereenkomst met een 
werknemer na twee jaar ziekte te beëindigen en daarmee aan de zieke werknemer een wettelijke transitievergoeding moet 
betalen. In de meeste uitspraken is geoordeeld dat de werkgever geen ‘ontslagplicht’ heeft. De Hoge Raad komt nu, in navolging 
van de conclusie van de A-G, tot een ander oordeel.

15 november 2019

Marjolein Westerbeek 
marjolein.westerbeek@legaltree.nl
06-18554472


