Stroomschema slapende dienstverbanden
Periode van 2 jaar
arbeidsongeschiktheid
ligt voor 1 juli 2015

Einddatum van periode van
2 jaar arbeidsongeschiktheid
ligt tussen 1 juli 2015
en 1 januari 2020

Bij beëindiging met wederzijds
goedvinden is er geen recht op TV en
ook geen aanspraak op compensatie
voor de werkgever

Uitspraak Hoge Raad 8 november
2019: verplichting voor werkgever
in te gaan op voorstel werknemer
tot beëindiging dienstverband,
tenzij werkgever gerechtvaardigd
belang heeft bij instandhouding
arbeidsovereenkomst

Situatie in 2019:
Welk bedrag moet worden betaald? Dit is
afhankelijk van de wijze van beëindiging van
de arbeidsovereenkomst

Wordt vóór 1 januari 2020:
1. De arbeidsovereenkomst opgezegd
2. Instemming bereikt over opzegging
arbeidsovereenkomst
3. Ontslagaanvraag bij UWV ingediend
4. Ontbindingsverzoek ingediend

Overgangsrecht WAB; TV
is van toepassing (artikel
XII). Werkgever betaalt
TV einde dienstverband
(= hoge WWZ TV incl.
slapende dienstjaren)

Werkgever betaalt TV zoals die
was op de dag na die waarop de
arbeidsovereenkomst door werkgever
(na 2 jaar ziekte) had kunnen worden
beëindigd (= hoge WWZ TV excl.
slapende dienstjaren)

Welk bedrag wordt
gecompenseerd
door UWV?

Compensatie wordt
berekend aan de hoge
WWZ TV = hogere
compensatie, maar geen
compensatie voor de
slapende dienstjaren

Advies aan werkgever
is om dienstverband
slapend te houden
tot AOW-leeftijd, danwel
akkoord te gaan met
een beëindigingsovereenkomst met
wederzijds goedvinden
zonder enigeontslag- of
transitievergoeding

Werkgever
beëindigt met
wederzijds
goedvinden =
HR methode

Welk bedrag wordt
gecompenseerd
door UWV?

Is de vaststellingsovereenkomst
getekend in 2019? Dan compenseert
het UWV alsof sprake is van het
overgangsrecht van de WAB (aldus
het UWV). Of het dienstverband wordt
beëindigd in 2019 of 2020 maakt in dat
geval dus niet uit. Compensatie wordt
berekend aan de hand van WWZ TV =
hogere compensatie
Werkgever betaalt
TV t/m datum einde
dienstverband op
basis van WWZ TV
berekening
(= hogere TV over
langere periode).

Werkgever krijgt
compensatie op basis
berekening TV conform
WWZ (= hogere
compensatie), maar
geen compensatie voor
slapende dienstjaren

Periode van 2 jaar
arbeidsongeschiktheid verstrijkt
op of na 1 januari 2020

Verplichting voor de werkgever het
dienstverband te beëindigen onder toekenning
van de transitievergoeding WAB (= lagere
TV), tenzij werkgever gerechtvaardigd belang
heeft bij instandhouding arbeidsovereenkomst.
Werkgever heeft aanspraak op compensatie op
basis van berekening TV op de dag na 2 jaar
ziekte conform WAB (= lagere compensatie)

Situatie in 2020:
Welk bedrag moet worden betaald? Dit is
afhankelijk van de wijze van beëindiging van
de arbeidsovereenkomst

Wordt ná 1 januari 2020:
1. De arbeidsovereenkomst opgezegd
2. Instemming bereikt over opzegging
arbeidsovereenkomst
3. Ontslagaanvraag bij UWV ingediend
4. Ontbindingsverzoek ingediend

Werkgever
beëindigt met
wederzijds
goedvinden =
HR methode

Werkgever betaalt TV zoals die
was op de dag na die waarop de
arbeidsovereenkomst door werkgever
(na 2 jaar ziekte) had kunnen worden
beëindigd (= hoge WWZ TV excl.
slapende dienstjaren)

Welk bedrag wordt
gecompenseerd
door UWV?

Werkgever
betaalt TV einde
dienstverband
(WAB TV = lager)
incl. slapende
dienstjaren

Welk bedrag wordt
gecompenseerd
door UWV?

Overgangsrecht is van toepassing (art.
XIII lid 2 WAB). Compensatie wordt
berekend aan de hand van de WAB TV
= lagere compensatie. Daarnaast wordt
teruggerekend met WAB berekeningswijze
tot dag na 2 jaar arbeidsongeschiktheid
(= lagere compensatie)

Werkgever betaalt TV
op basis berekening
TV zoals die was op de
dag na die waarop de
arbeidsovereenkomst
door werkgever (na 2
jaar ziekte) had kunnen
worden beëindigd
(= hoge WWZ TV excl.
slapende dienstjaren).

Werkgever betaalt TV
op basis berekening
TV zoals die was op de
dag na die waarop de
arbeidsovereenkomst
door werkgever (na 2
jaar ziekte) had kunnen
worden beëindigd
(= hoge WWZ TV incl.
slapende dienstjaren).

Werkgever krijgt
compensatie op basis
berekening TV op de
dag na 2 jaar ziekte
(= hoge WWZ TV excl.
slapende dienstjaren)

Werkgever krijgt
compensatie op basis
berekening TV op de
dag na 2 jaar ziekte
(= lage WAB compensatie)

Werkgever betaalt
lagere TV (WAB), maar
betaalt wel voor
slapende dienstjaren.
Werkgever krijgt
compensatie op basis
berekening TV op de
dag na 2 jaar ziekte
conform WAB (= lagere
compensatie), maar
krijgt niet de slapende
dienstjaren
gecompenseerd

Disclaimer: dit schema is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Dirkzwager legal & tax aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie in dit schema. Dit schema is
uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en kan niet worden aangemerkt als een (juridisch) advies in een individuele zaak.

Geen
overgangsrecht
van toepassing.
UWV compenseert
volgens WAB TV =
lagere compensatie

Advies aan werkgever
is om slapend dienst
verband te beëindigen.
Werkgever betaalt
lagere TV (WAB) en
krijgt lagere
compensatie (WAB)

