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§ 8. Regels met betrekking tot de transitievergoeding  
 
Artikel 24 Kleine werkgever  

 

1. Op een werkgever die deel uitmaakt van een groep zijn de artikelen 673a, tweede lid, en 673d van 

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing, indien de werkgevers die deel uitmaken van 

deze groep samen gemiddeld 25 of meer werknemers in dienst hadden in de tweede helft van het 

kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt 

voorgezet. 

2. Maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 kunnen voor de berekening van de duur van de 

arbeidsovereenkomst uitsluitend op grond van artikel 673d, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek buiten beschouwing worden gelaten, indien: 

a. het netto resultaat van de onderneming van de werkgever over de drie boekjaren voorafgaand 

aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet kleiner is 

geweest dan nul; 

b. de waarde van het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever, als bedoeld in het 

Besluit modellen jaarrekening, negatief was aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan 

het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet; en 

c. binnen de onderneming van de werkgever aan het einde van het boekjaar dat eindigt vooraf-

gaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet, de 

waarde van de vlottende activa kleiner is dan de schulden met een resterende looptijd van ten 

hoogste een jaar. 

3. Indien in een boekjaar aan de eigenaar van de onderneming geen loon is toegekend, wordt voor de 

toepassing van het tweede lid, onderdeel a, het netto resultaat van de onderneming in dat boekjaar 

verminderd met het bedrag, bedoeld in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964. Indien 

meerdere eigenaren arbeid verrichten ten bate van de onderneming, wordt het bedrag, bedoeld in de 

eerste zin, voor elk van deze eigenaren in mindering gebracht op het resultaat van de onderneming. 

4. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2020. 

 

 

Artikel 24 Kleine werkgever  
 
In artikel 7:673a, eerste lid, BW is geregeld dat indien de werknemer bij het eindigen of niet voortzetten van de 
arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden heeft geduurd, 
in afwijking van artikel 7:673, tweede lid, BW, de transitievergoeding over elke periode van zes maanden dat 
de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk is aan 
de helft van het in geld vastgestelde loon per maand. In artikel 7:673a, tweede lid, BW is vervolgens 
opgenomen dat het eerste lid niet van toepassing is op de werkgever die in de tweede helft van het 
kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt 
voortgezet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had. Zoals in de memorie van toelichting bij de 
Wwz is aangegeven worden kleine werkgevers hiermee beschermd tegen een relatief te zware financiële 
verplichting die de tijdelijke regeling voor oudere werknemers met zich kan brengen. Artikel 7:673a, derde lid, 
BW biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling werkgevers aan te wijzen waarop het tweede lid niet van 
toepassing is.In artikel 7:673d, BW is geregeld dat in afwijking van artikel 7:673, tweede lid, BW onder bij 
ministeriële regeling te bepalen voorwaarden voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst 
maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten als de werknemer in dienst 
was bij een werkgever, die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin 
de arbeidsovereenkomst eindigt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had en de 
arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens omstandigheden als bedoeld in artikel 7:669, derde lid, onderdeel 
a, BW (bedrijfseconomische redenen) die het gevolg zijn van de slechte financiële situatie van de 
werkgever.In het eerste lid van het onderhavige artikel wordt zowel met betrekking tot artikel 7:673a BW als 

met betrekking tot artikel 7:673d BW geregeld dat deze artikelen niet van toepassing zijn op een werkgever 
die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst 
eindigt of niet wordt voorgezet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had, als deze werkgever 
onderdeel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW.  



Het gemiddeld aantal werknemers wordt bepaald door het aantal werknemers op 1 juli en het aantal 
werknemers op 31 december bij elkaar op te tellen en door tweeën te delen. Een groep is een economische 
eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Uit de wetsgeschiedenis 
valt af te leiden dat ook het element centraleleiding essentieel is. De groep wordt geacht draagkrachtig genoeg 
te zijn voor het de werkgever kunnen laten betalen van de tijdelijk verhoogde transitiever-goeding voor oudere 
werknemers. Uiteraard geldt zulks enkel indien de groep in zijn geheel in de tweede helft van het kalenderjaar 
voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet gemiddeld 
25 of meer werknemers in dienst had. 
 
Verder wordt in het tweede lid van dit artikel geregeld onder welke cumulatieve voorwaarden artikel 7:673d 

BW van toepassing is. Het is aan de werkgever die gebruik maakt van de mogelijkheid om een lagere 
transitievergoeding te betalen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden voldaan is. In de eerste plaats 
(onderdeel a) moet worden aangetoond dat over de drie voorafgaande boekjaren het netto resultaat van de 
onderneming van de werkgever kleiner is geweest dan nul. Het gaat dan om de boekjaren gelegen voor het 
boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de enkelvoudige 
jaarrekeningen over de afgelopen drie boekjaren en de winst- en verliesrekening. Het kan voorkomen dat de 
onderneming nog geen drie jaren bestaat of de onderneming nog niet beschikt over definitieve financiële 
gegevens over de gevraagde boekjaren.  In dat geval kan worden uitgegaan van de periode dat de 
onderneming feitelijk bestaat respectievelijk voorlopige financiële stukken.In de tweede plaats dient binnen de 
onderneming van de werkgever sprake te zijn van een negatief eigen vermogen (onderdeel b), dat wil zeggen 
dat waarde van de activa van de onderneming kleiner zijn dan de waarde van de passiva van de 
onderneming.  
 
Het gaat daarbij om het eigen vermogen dat is vastgesteld conform de regels die daaromtrent worden gesteld 
in het Besluit modellen jaarrekening.  
 
Ten slotte moeten de vlottende activa binnen de onderneming van de werkgever per het einde van het 
boekjaar dat eindigt voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt 
voortgezet, kleiner zijn dan de kortlopende schulden (onderdeel c). Naar bedrijfseconomische maatstaven is 
van een dergelijke slechte liquiditeitspositie sprake als de zogenoemde current ratio minder dan 1 is. 
 
In het derde lid wordt geregeld dat indien in een boekjaar aan de eigenaar van de onderneming geen loon is 
toegekend, voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, het resultaat van de onderne-ming in dat 
boekjaar wordt verminderd met een forfaitair bedrag. Dit betreft het bedrag bedoeld in artikel 12a van de Wet 
op de loonbelasting 1964 dat op grond van het vijfde lid van dat artikel jaarlijks bij ministeriële regeling wordt 
vervangen. De rechtsvorm van de onderneming brengt met zich mee dat het loon voor de eigenaar 
(bijvoorbeeld bij een eenmanzaak, v.o.f., maatschap of commanditaire vennootschap) niet steeds in het 
resultaat betrokken wordt. In dat geval wordt de fictie gehanteerd dat de eigenaar zichzelf het in artikel 12a 
van de Wet op de loonbelasting 1964 bedoelde bedrag als loon uitkeert. Indien er meerdere eigenaren zijn die 
arbeid ten bate van de onderneming verrichten, wordt dit bedrag voor elk van deze eigenaren in mindering 
gebracht op het netto resultaat van de onderneming.Partijen kunnen UWV bij de behandeling van een verzoek 
om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, UWV vragen te beoordelen of aan deze 
voorwaarden is voldaan. Dit is geregeld in artikel 8 van de Regeling UWV ontslagprocedure. Als de 
arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden door de rechter, dan kan de werkgever of de werknemer de 
rechter verzoeken vast te stellen of aan de genoemde voorwaarden is voldaan. 



Het gaat daarbij om het eigen vermogen dat is vastgesteld conform de regels die daaromtrent worden gesteld 
in het Besluit modellen jaarrekening. Ten slotte moeten de vlottende activa binnen de onderneming van de 
werkgever per het einde van het boekjaar dat eindigt voorafgaand aan het boekjaar waarin de 
arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet, kleiner zijn dan de kortlopende schulden (onderdeel c). 
Naar bedrijfseconomische maatstaven is van een dergelijke slechte liquiditeitspositie sprake als de 
zogenoemde current ratio minder dan 1 is.In het derde lid wordt geregeld dat indien in een boekjaar aan de 

eigenaar van de onderneming geen loon is toegekend, voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, 
het resultaat van de onderne-ming in dat boekjaar wordt verminderd met een forfaitair bedrag. Dit betreft het 
bedrag bedoeld in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dat op grond van het vijfde lid van dat 
artikel jaarlijks bij ministeriële regeling wordt vervangen. De rechtsvorm van de onderneming brengt met zich 
mee dat het loon voor de eigenaar (bijvoorbeeld bij een eenmanzaak, v.o.f., maatschap of commanditaire 
vennootschap) niet steeds in het resultaat betrokken wordt. In dat geval wordt de fictie gehanteerd dat de 
eigenaar zichzelf het in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 bedoelde bedrag als loon uitkeert. 
Indien er meerdere eigenaren zijn die arbeid ten bate van de onderneming verrichten, wordt dit bedrag voor 
elk van deze eigenaren in mindering gebracht op het netto resultaat van de onderne-ming.Partijen kunnen 
UWV bij de behandeling van een verzoek om toestemming om de arbeidsovereen-komst op te zeggen, UWV 
vragen te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan. Dit is geregeld in artikel 8 van de Regeling UWV 
ontslagprocedure. Als de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden door de rechter, dan kan de 
werkgever of de werknemer de rechter verzoeken vast te stellen of aan de genoemde voorwaarden is 
voldaan.7Kamerstukken II 2003/04, 29 210, nr. 25 (Nota naar aanleiding van het Nader Verslag), p. 13–14.  
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