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LOONZAKEN

welke looncomponenten tellen mee voor de transitievergoeding? 

(Lo)onbegrip
In de dagelijkse praktijk wordt u geconfronteerd met verschil-

lende loonbegrippen. Het fiscale loonbegrip is voor u in de 

praktijk het meest relevant. Toch speelt de vraag welke com-

ponenten tot het loon moeten worden gerekend, ook een rol 

bij de berekening van de transitievergoeding die per 1 juli 2015 

ingevoerd is. Weet u welke looncomponenten u hierbij wel en 

niet moet meetellen? 

AAlle werknemers die minimaal twee jaar 
bij uw onderneming in dienst geweest 
zijn en onvrijwillig vertrekken, hebben 
recht op een transitievergoeding. Dat 
geldt niet bij ontslag met wederzijds 
goedvinden. De meeste werknemers zul-
len echter niet zomaar instemmen met 
een ontslag, dus ook in beëindigingsover-
eenkomsten zal de transitievergoeding 
een rol gaan spelen.  
De vergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris 
per halfjaar voor de eerste tien jaar van 
het dienstverband, daarna 1/4 maand-

salaris per halfjaar. Een werknemer die 
drie jaar bij u heeft gewerkt, heeft bij 
zijn onvrijwillige vertrek dus recht op 
één maandsalaris. Voor werknemers 
die meer dan tien jaar in dienst zijn 
en ouder zijn dan 50 jaar is de vergoe-
ding hoger. Het maximum is € 75.000 
of, als dat meer is, een jaarsalaris. 

Bepaald

Bij de berekening van de hoogte van de 
transitievergoeding moet u dus uitgaan 

van een bepaald loon. Volgens de wet 
gaat het hierbij om het ‘in geld vastge-
stelde loon per maand’. Het vaststellen 
van het maandsalaris lijkt eenvoudig, 
maar dat is niet in ieder geval zo. Sta 
dus even stil bij de vraag welke looncom-
ponenten moeten worden gerekend tot 
het loon voor de transitievergoeding. 

Elementen

Om te achterhalen welke elementen 
onder het loonbegrip vallen, moet u 
kijken naar het ‘Besluit loonbegrip aan-
zegtermijn en transitievergoeding’. In 
dat besluit staat dat het brutomaandloon 
wordt vermeerderd met de vakantiebij-
slag, de vaste eindejaarsuitkering, de 
overeengekomen vaste looncomponenten 
en de overeengekomen variabele loon-
componenten. Als voorwaarde voor de 
toekenning van de vaste en variabele 
looncomponenten is gesteld dat deze zijn 
overeengekomen tussen werkgever en 
werknemer.  
Dit betekent overigens niet dat de afspra-
ken die u hierover met de werknemer 
maakt, per se op papier moeten staan. 
U kunt ook mondeling overeenkomen 
dat de werknemer aanspraak maakt op 
vaste en/of variabele looncomponenten. 

Looncomponenten

In de ‘Regeling looncomponenten en 
arbeidsduur’ worden de vaste en de 
variabele looncomponenten nader ge-
definieerd. Componenten die hierin 
niet worden genoemd, tellen niet mee. 
Vaste looncomponenten zijn structu-
rele overwerkvergoedingen en vaste 
ploegentoeslagen. Variabele looncom-
ponenten zijn bonussen, winstuitkerin-
gen en eindejaarsuitkeringen waarvan 

Voor aanzeggen geldt ander vastgesteld loon

Let op! De vergoeding die u moet be-
talen als u de aanzegverplichting niet 
naleeft, heeft een andere definitie voor 
‘het in geld vastgestelde loon’. U hoeft 
dan alleen maar te rekenen met het kale 
bruto-uurloon, stukloon of de provisie. 
Daar hoeft u geen vakantiebijslag en 
overeengekomen vaste en variabele 
looncomponenten bij te tellen. 

Te laat
U betaalt de aanzegvergoeding als u de 
werknemer niet uiterlijk een maand voor 
het aflopen van een tijdelijk contract van 

minstens zes maanden laat weten of u 
een nieuw contract aanbiedt of niet. Als 
u de aanzegverplichting niet nakomt, 
bent u één maandsalaris verschuldigd.  
Zegt u wel aan, maar te laat, dan wordt 
de vergoeding naar rato termijn bere-
kend. Dit betekent dat u 2/31 van het 
maandloon moet betalen als u twee 
dagen te laat aanzegt bij een maand 
die 31 dagen duurt. Heeft de maand 28 
dagen, dan is de vergoeding 2/28 van 
het maandloon. De laatste maand vóór 
het einde van de arbeidsovereenkomst is 
hierbij bepalend.
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3het bedrag niet van tevoren vaststaat. 
Overigens is de naam die u aan een 
looncomponent geeft niet leidend, het 
gaat om de inhoudelijke kenmerken. 

1  Arbeidsduur
De berekening van het ‘in geld vastgestel-
de loon per maand’ begint bij het verme-
nigvuldigen van het bruto-uurloon met 
de overeengekomen arbeidsduur. Als de 
arbeidsduur niet vaststaat – bijvoorbeeld 
bij een oproepcontract – of als er sprake 
is van een wisselende arbeidsduur, be-
rekent u het brutoloon per maand door 
het gemiddelde van de afgelopen twaalf 
maanden te nemen.  
Het stukloon of de provisie berekent u 
ook door het gemiddelde brutoloon te 
nemen dat uw onderneming in de af-
gelopen twaalf maanden verschuldigd 
was aan de betreffende werknemer. 

2  Vermeerderen
Stap 2 is om het brutomaandloon te ver-
meerderen met 1/12 van de vakantiebij-
slag en 1/12 van de vaste eindejaarsuitke-
ring waar de werknemer recht op heeft. 

3  Overeengekomen
Voor stap 3 vermeerdert u het bedrag 
met de vaste en/of variabele looncompo-
nenten die u bent overeengekomen met 
uw werknemer. De hoogte van de vaste 
looncomponenten berekent u door 1/12 te 
nemen van het bedrag dat uw werknemer 
de afgelopen twaalf maanden heeft ont-
vangen aan vaste looncomponenten.  
Het is niet belangrijk of deze looncompo-
nenten structureel zijn toegekend; door-

slaggevend is of de looncomponenten 
waren overeengekomen.  
De hoogte van de variabele looncom-
ponenten bepaalt u door te kijken naar 
de afgelopen drie kalenderjaren. Het 
gemiddelde bedrag per maand dat uw 
werknemer heeft ontvangen aan varia-
bele looncomponenten in de afgelopen 
drie jaren, telt u mee voor de bereke-
ning van de hoogte van de transitiever-
goeding. Als de duur van de arbeids-
overeenkomst korter was dan twaalf 
maanden respectievelijk 36 maanden, 
wordt het bedrag aan verschuldigde 
looncomponenten naar rato aangepast.

Eindejaarsuitkering

De oplettende lezer heeft gelezen dat 
er verschil zit in de berekening van de 
vaste eindejaarsuitkering en een einde-
jaarsuitkering waarvan het bedrag niet 
van tevoren vaststaat. Deze laatste einde-
jaarsuitkering valt namelijk onder varia-
bele looncomponenten, waarbij gekeken 
wordt naar het gemiddelde over drie jaar.  
Als er geen vast bedrag of vast per-
centage aan eindejaarsuitkering is 
overeengekomen – omdat de einde-
jaarsuitkering bijvoorbeeld afhankelijk 
is van de resultaten van de onderne-
ming – wordt de eindejaarsuitkering 
gezien als een variabele looncomponent.

Jeroen Brouwer en Jeanne van Deuren, ad-
vocaten bij Wybenga Advocaten, tel (010) 
214 00 00, e-mail: brouwer@wybenga-ad-
vocaten.nl, www.wybenga-advocaten.nl

Staking, verlof en ziekte tellen niet

Stel, de arbeidsduur van uw werknemer 
staat niet vast, omdat hij werkt op basis 
van een oproepcontract en in de twaalf 
maanden voorafgaand aan de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst is sprake 
geweest van periodes van verlof, staking 
of ziekte. Moet u hier rekening mee hou-
den bij de berekening van het gemiddelde 
brutoloon van deze werknemer bij stap 
één? Het antwoord is ja. De dagen dat 
de werknemer afwezig was door verlof, 

staking of ziekte mag u dan niet meetel-
len in uw berekening van het gemiddelde 
brutoloon. 

Vervanging
In het geval dat de periodes van verlof, 
staking of ziekte optellen tot één maand 
of langer, dient u de periode die direct 
voorafging aan de afwezigheid ‘als ver-
vanging’ mee te nemen voor de bereke-
ning van het gemiddelde brutoloon.


