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Aanvraag compensatievergoeding
bij het UWV
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 aanspraak maken op compensatie van
de transitievergoeding die is betaald aan een werknemer waarvan het dienstverband na 104 weken is beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid. Er bestaat
ook recht op compensatie na de beëindiging van een zogeheten ‘slapend dienstverband’. Het gaat hierbij om de beëindiging van een dienstverband waarin de
werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid al enige tijd niet meer
werkte en ook geen recht meer had op loon.
De wetgever komt hiermee werkgevers tegemoet die zich reeds twee jaar lang hebben ingezet om de
werknemer te laten re-integreren. BDO Legal kan u van dienst zijn bij het voorbereiden en indienen van
de aanvraag tot compensatie van de transitievergoeding.

Wanneer bestaat recht op
de compensatievergoeding?
Er bestaat in de meeste gevallen recht op compensatie van een transitievergoeding die na 1 juli
2015 is betaald aan een werknemer van wie het
dienstverband na 104 weken ziekte is geëindigd
(bijvoorbeeld na een ontslagprocedure of met
wederzijds goedvinden).

Hoe hoog is de
compensatievergoeding?
De compensatievergoeding is in beginsel gelijk aan
de transitievergoeding die aan de werknemer is verstrekt, maar nooit hoger dan de wettelijke transitievergoeding die verschuldigd was op de dag na het
verstrijken van de wachttijd van 104 weken of het
bedrag aan loon dat tijdens ziekte is betaald (indien
dat bedrag lager is).
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BDO Legal kan u van dienst zijn
De arbeidsjuristen van BDO kunnen u helpen bij
het voorbereiden en indienen van de aanvraag bij
het UWV. Dit houdt in dat er een dossier wordt
samengesteld: de benodigde informatie wordt
verzameld en de aanvraag bij het UWV ingediend.
Dit heeft voor u de volgende voordelen:
X Bijstand van een gespecialiseerde arbeidsjurist;
X Het werk wordt u uit handen genomen;
X U heeft zekerheid dat de aanvraag op correcte
wijze wordt ingediend en dat u een maximale
compensatievergoeding ontvangt;
X In het geval van bijzondere omstandigheden
kan daarop tijdig worden geanticipeerd,
zodat toch in één keer een volledige aanvraag
bij het UWV kan worden ingediend.
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Aanbod

BDO Legal assisteert u graag bij het voorbereiden
en indienen van de aanvraag. Afhankelijk van uw
wensen kunnen wij het gehele traject voor u uit
handen nemen. Heeft u enkel behoefte aan
begeleiding op onderdelen van de aanvraag? Dan
kan dat uiteraard ook. Neem vooral contact met
ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het kan zijn dat voor het indienen van de aanvraag
een machtiging is vereist. In dat geval zullen wij u om
een machtiging vragen, zodat wij de aanvraag voor
u kunnen indienen (door middel van eHerkenning).

Meer informatie?
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Heeft u interesse of wilt u meer weten over het aanvragen van de compensatievergoeding? Neem dan
gerust contact op met uw contactpersoon binnen BDO of ga naar www.bdo.nl/advisory

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 15.000 andere organisaties - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken,
fiscale regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot
stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen
gesteld en bevat alleen informatie van algemene
aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete
situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om
zonder advies van een deskundige op basis van de
informatie in deze publicatie te handelen, na te laten
of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen van een
advies dat is toegesneden op uw concrete situatie,
kunt u zich wenden tot BDO Legal B.V. of een van
haar adviseurs. BDO Legal B.V., de met haar
gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van handelen, nalaten of het nemen van besluiten
op basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te
Amsterdam geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter
aanduiding van de organisatie die onder de
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de
professionele dienstverlening (accountancy,
belastingadvies en advisory).

BDO Legal B.V. is lid van BDO International Ltd,
een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte
aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het
wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de
BDO Member Firms.

