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Onder de WAB zal een werkgever minder snel € 83.000,- bruto hoeven 
te betalen, met name vanwege het verval van de specifieke regeling die 
voor 2020 gold voor werknemers met een dienstverband van meer dan 
10 jaar en van 50 jaar of ouder. Door die regeling viel de transitiever-
goeding voor deze groep werknemers snel hoger uit. Hieronder nog een 
korte samenvatting van de nieuwe berekeningsmethode van de transi-
tievergoeding als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeids-
markt in balans (WAB) per 1 januari 2020.

De transitievergoeding bedraagt per 2020 1/3 maandsalaris per gewerkt 
jaar, en naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband of 
als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd. Tegenwoordig 
geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij ontslag (of als 
een werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt) recht 
op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transi-
tievergoeding wordt dus uitgegaan van het gehele dienstverband en niet 
meer afgerond op halve jaren. 

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor 
werkgevers met minder dan 25 werknemers vervallen. De uitzondering 
dat zij in geval van een slechte financiële situatie de dienstjaren voor 1 
mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet hoeven mee 
te tellen, is niet meer van toepassing. Ook is de gunstigere transitiever-
goeding voor werknemers met een dienstverband van meer dan 10 jaar 
en van 50 jaar of ouder vervallen. Werknemers die bij ontslag een dienst- 
verband van langer dan 10 jaar hadden kregen een half maandsalaris 
aan vergoeding per half dienstjaar na hun 50e jaar, mits hun werkgever 
25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknem-
ers onder de algemene regeling en hebben zij geen bijzondere uitgang-
spositie meer.

Let wel, niet elke werknemer die uit dienst treedt heeft recht op een 
transitievergoeding. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de 
werknemer eindigt, heeft de werknemer alleen recht op de transitie-
vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever.

De Rijksoverheid heeft een factsheet uitgebracht waarin in hoofdlijnen 
de berekening van de transitievergoeding per 2020 staat beschreven.
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Maximale transitievergoeding per 2020: € 83.000,- bruto
In 2019 bedroeg de maximale transitievergoeding € 81.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger was dan € 81.000,- bruto. Per 
1 januari 2020 geldt een maximum van € 83.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger was dan € 83.000,- bruto. Het maximum 
voor de transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd conform de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-
Economische Verkenningen (MEV).
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