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tekst overgenomen uit Memorie van toelichting (WAB)  

Berekening transitievergoeding  

In de wet is opgenomen dat de transitievergoeding per jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft 

geduurd een derde bruto maandsalaris bedraagt en dat de berekening van de hoogte van de 

transitievergoeding over overige delen van het dienstverband naar rato zal plaatsvinden.    

 Voor de berekening van de transitievergoeding blijven de lengte van de arbeidsovereenkomst en 

het bruto maandsalaris bepalend. Wat het bruto maandsalaris inhoudt en hoe dit berekend wordt, 

is geregeld in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en de 

Regeling looncomponenten en arbeidsduur. De berekeningsmethode van het bruto maandsalaris 

blijft gehandhaafd. Aangezien de transitievergoeding echter ook verschuldigd zal zijn bij een 

arbeidsovereenkomst die korter duurt dan een maand en daarbij een (gemiddeld) bruto 

maandsalaris berekend moet worden, zal het besluit daarop aangepast worden. Aan het besluit zal 

toegevoegd worden dat bij arbeidsovereenkomsten korter dan één maand het feitelijk verdiende 

loon gedurende deze arbeidsovereenkomst wordt gezien als bruto maandsalaris.  Het bruto 

maandsalaris vormt de basis voor het berekenen van de transitievergoeding. Voor hele dienstjaren 

geldt dat de transitievergoeding 1/3 bruto maandsalaris bedraagt. Bij de berekening van de 

transitievergoeding is de eerste stap om deze te berekenen over de hele dienstjaren. Voor de 

resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een 

jaar duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Daarvoor kan de volgende formule 

worden gehanteerd:    

(bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)   

De berekening van de transitievergoeding naar rato over het laatste deel van de 

arbeidsovereenkomst, dat minder is dan een heel dienstjaar, vindt in de formule plaats door het 

feitelijke bruto salaris, dat is ontvangen over de duur van dit laatste deel van de 

arbeidsovereenkomst waarover de berekening naar rato plaatsvindt, af te zetten tegen het bruto 

maandsalaris. Dit geeft een factor die vermenigvuldigd wordt met het bedrag aan 

transitievergoeding dat per maand dienstverband verschuldigd is, zoals in het tweede deel van de 

formule wordt berekend. Op deze manier wordt de transitievergoeding naar rato berekend over de 

feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.   

Voorbeeld 1 – dienstverband van een aantal hele dienstjaren   

De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar geduurd. De werknemer heeft een bruto maandsalaris van 

€3.000. De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De berekening van 

de transitievergoeding is als volgt:    

9 x (1/3 x €3.000) = €9.000   
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  Voorbeeld 2 – dienstverband heeft langer dan een aantal hele dienstjaren geduurd   

De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar en 4 maanden geduurd. De werknemer heeft een bruto 

maandsalaris van €3.000.   

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De berekening van de 

transitievergoeding over de gehele dienstjaren is als volgt:    

9 x (1/3 x €3.000) = €9.000   

De berekening van de transitievergoeding over de resterende duur van het dienstverband (4 

maanden) aan de hand van de formule is als volgt:    

Het bruto salaris (totaal verdiende salaris over het resterende deel) is: 4 maanden x 3.000 = 

€12.000.    

(€12.000/€3.000) x (€1.000/12) 4 x €83,33 = €333,33   

Totaal aan transitievergoeding: €9.000 + €333,33 = €9.333,33   

Logischerwijs leidt de berekening bij voorbeeld 2 tot een factor 4, omdat het bruto salaris voor het 

resterende deel van de arbeidsovereenkomst gelijk staat aan vier maandsalarissen. Als dit bedrag 

aan bruto salaris gedeeld wordt door het bruto maandsalaris, komt hier een factor 4 uit.    

Voorbeeld 3 – dienstverband heeft langer dan een aantal hele dienstjaren geduurd   

De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar en 5 dagen geduurd. De werknemer heeft een bruto 

maandsalaris van €3.000.   

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De berekening van de 

transitievergoeding over de gehele dienstjaren is als volgt:    

9 x (1/3 x €3.000) = €9.000   

De berekening van de transitievergoeding over het resterende deel van het dienstverband (5 

dagen) aan de hand van de formule is als volgt:    

Het bruto salaris (totaal verdiende salaris over het resterende deel) is: €800. Dit bedrag is te 

berekenen door het totaal aantal gewerkte uren maal het bruto uurloon te doen (in casu 5 dagen x 

8 uur = 40 uur maal €20 = €800.    

(€800/€3.000) x (€1.000/12) 0,2666667 x €83,33 = €22,22   

Totaal aan transitievergoeding: €9.000 + €22,22 = €9.022,22  
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Voorbeeld 4 – dienstverband van enkele dagen   

De arbeidsovereenkomst heeft 5 dagen geduurd. De werknemer heeft een bruto salaris over deze 5 

dagen van €800. Het bruto maandsalaris wordt hieraan gelijk gesteld, volgens het (vernieuwde) 

besluit loonbegrip.    

De berekening van de transitievergoeding is als volgt:    

(€800/€800) x (€266,67 /12) 1 x €22,22 = €22,22   

Zoals te zien is in voorbeeld 3 en 4, is in de formule ingecalculeerd dat geen verschil ontstaat in de 

hoogte van de transitievergoeding, of er nu gebruik gemaakt wordt van een reëel bruto 

maandsalaris (voorbeeld 3) of van een fictie voor de korte dienstverbanden (voorbeeld 4) voor de 

berekening van het resterende deel, de 5 dagen. In beide gevallen komt men op hetzelfde bedrag 

aan transitievergoeding uit. Ook in het geval van zeer korte arbeidsovereenkomsten van enkele 

dagen of enkele weken kan daarom de formule gebruikt worden. Door te werken met de fictie dat 

het bruto maandsalaris gelijk wordt gesteld aan het totaal verdiende bruto loon over de hele 

arbeidsovereenkomst, wordt het gebruik van de formule eenvoudig.    

  

 


