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Ook bij familiebedrijven meer bereidheid tot verkoop 

bedrijf. Raadpleger UBO-register blijft anoniem • Fami-

Iiebedrijfvaker op zoek naar buitenstaanders 

Vooroverleg met de BeIastingdenst 5 
De mogelijkheid - zeker ook voor familiebedrijven - om 

bepaalde fiscale kwesties vooraf met de belastinginspec-

teur te bespreken bestaat al heel lang en is momenteel 

nog steeds van actueel belang. Vooroverleg vindt plaats 

tussen de belastinginspecteur en belastingplichtige, die 

zich al clan niet kan laten bijstaari of vertegenwoordigen 

door zijn (familiezaken)adviseur. Mischa Gerardu-Hou-

ben geeft aan wat de vereisten zijn bij een vooroverleg. 

Column Hans Biesheuvel 11 

Slapend dienstverband wakker 
geschud 12 
Volgens de Hoge Raad moet een werkgever in begin-

sel instemmen met het verzoek van een Iangdurig ar-

beidsongeschikte werknemer voor beeindiging van de 

arbeidsovereenkomst, onder betaling van een transitie-

vergoeding. Hans van Mens geeft uitleg en tips.. 
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De professional 27 
In de rubriek 'De professional' Iicht een familiebedrij-

venadviseur toe wat hem of haar beweegt om zich met 

het yak adviseur van het familiebedrijf bezig te hou-

den. in deze aflevering een interview met Alexander 

Thomassen. 

De loyale werknemer in het familie-
bed rijf en zijn pensioen 16 
Ult hun advies- en advocatenpraktijk blijkt nogal eens 

dat het 'rammelt' met de pensioenregeling in het fa-

miliebedrijf, aldus Jan van Harten en Theo Gommer. De 

reden is vaak dat er te weinig aandacht is en de werk-

nemer - niet familie - eigenlijk te loyaal is. Ingeval van 

pensionering, overlijden/echtscheiding gaat dat echter 

mis. Wat speelt er vaak? Hoe te acteren? 

Studiemiddag Netvverk Adviseur 
Familiebedrijf 18 
Donderdag 7 november2019 kwamen de leden van het 

Netwerk Adviseur Familiebedrijf bij elkaar voor twee 

sessies. Peter Jan Smits ging in op de rol van de corn-

missaris hi] conflicten in het familiebedrijf en mr. Anke 

Kootstra ging aan de slag met de deelnemers met een 

praktische oefening systemisch werken. 

Nov "Wob. 

Willens en weténs 20 
In een vergrijzende samenleving gaat bij het maken van 

een testament de wilsbekwaamheid van de testateur 

een steeds grotere rol spelen. Wil Schuurmans Iaat zien 

wat de wet zegt en hoe de rechter erover denkt. 
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MR. H. VAN MENS 

Slapend dienstverband 
wakker geschud 
Volgens de Hoge Raad moet een vverkgever in begin-

sel instemmen met het verzoek van een Iangdurig 

arbeidsongeschikte werknemer voor beeindiging 

van de arbeidsovereenkomst, orider betaling van een 

transitievergoeding. Mr. Hans van Mens geeft uitleg 

en tips over het slapend dienstverband. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zeker-

held (1 juli 2015) is er discussie over de vraag of (het 

wenselijk is dat) een werknemer na 104 weken arbeids-

ongeschiktheid recht heeft op een transitievergoeding 

bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Volgens de 

letter van de wet heeft zo'n werknemer dat recht als 

werkgever in zo'n situatie de arbeidsovereenkomst 

beeindigt. Ook in familiebedrijven vinden veel werk-

gevers dit onrechtvaardig omdat zij ook a! 104 weken 

(of soms langer indien een loonsanctie is opgelegd) 

het loon hebben moeten doorbetalen en kosten voor 

de re-integratie hebben moeten maken. Tevens wordt 

als argument aangevoerd dat de transitievergoeding is 

bedoeld om de werknemer naar ander werk te helpen 

(en daar vaak geen sprake meer van is). Werkgevers 

leken daar een oplossing voor te hebben in de vorm 

van de zogenaamde 'slapende dienstverbanden': het 

in stand houden van de arbeidsovereenkomst met een  

arbeidsongeschikte werknemer terwijl er geen loon 

meer betaald hoefde te worden. De Hoge Raad heeft 

op 8 november 2019 hier een stokje voor gestoken. In 

dit artikel wordt daarover tekst en uitleg gegeven, on-

duidelijkheden gesignaleerd en tips gegeven. 

Enistig verwijthaar handelen werkgevei' 
De lijn in de rechtspraak was dat het in stand houden 

van de arbeidsovereenkomst met als enige reden de 

transitievergoeding niet te willen uitbetaleri weliswaar 

onfatsoenlijk kon zijn (zoals minister Asscher betoog-

de), maar geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 

van de werkgever betrof. Ook de pogingen van werkne-

mers om een schadevergoeding gelijk aan de transitie-

vergoeding te vorderen wegens strijd met goed werkge-

verschap, strandden. 

Compensatieregeling 

Omdat het echter ook de regering langzamerhand dui-

delijk werd dat enerzijds werkgevers in dit soort situa-

ties niet met alle lasten opgezadeld moeten worden 

en anderzijds Iangdurig arbeidsongeschikte werkne-

mers niet aan hun lot overgelaten kunnen worden, 

werd aan een wettetijke regeling gewerkt om dit op te 

lossen. 

Hans van Mens is partner bij AKD advocaten, notarissen en fiscalisten 
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Inmiddels is de Wet Comperisatie Transitievergoeding1  

aangenomen die met ingang van 1 april 2020 in werking 

zal treden. De wet houdt kort gezegd in dat de werk-

gever door het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) ge-

compenseerd (an worden voor de door hem betaalde 

transitievergoeding bij beeindiging van een arbeidsover-

eenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 

De compensatie is gelimiteerd tot de transitievergoe-

ding die is verschuldigd op de dag nadat de 104 weken 

periode eindigde of, als dat bedrag lager is, het bedrag 

aan brutoloon dat de werkgever tijdens de 104 weken 

periode aan de werknemer heeft doorbetaald. Deze wet 

geldt voor transitievergoedingen die zijn verschuldigd 

en betaald na 1 juli 2015. In de Regeling Compensatie 

Transitievergoeding die ook per 1 april 2020 zal gelden 

zijn nadere regels opgenomen voor de aanvraag en ver-

strekking van de compensatie. De compensatie zal wor-

den vertrekt na 1 april 2020. 

Rechtspraak na (le Compensatiei'egeling2  
Na de bekendmaking van de Compensatieregeling ver-

trouwden veel werkgevers het nog niet. Niet alleen voel-

den ze er niets voor om z'n transitievergoeding 'voor te 

financieren' (00k omdat zij dat wellicht niet kunnen), 

maar ook was en is nog steeds geen zekerheid te geven 

over de toekenning (en hoogte) van die compensatie. Ult 

de nadien verschenen rechtspraak bleek nog steeds dat 

rechters het slapend houden van een dienstverband geen 

ernstig verwijtbaar handelen van de werkgevervinden en 

dat er geen 'ontslagplicht' is. Er waren echter ook uitzon-

deringen op deze lijn: zo oordeelden het Scheidsgerecht 

Gezondheidszorg, de voorzieningenrechter Den Haag en 

de voorzieningenrechter Gelderland' anders en stelden 

zij dat er wel sprake was van een verplichting de arbeids-

overeenkomst op grond van goed werkgeverschap te be-

eindigen en de transitievergoeding te betalen. Dat geldt 

ook (ofjuist) in situaties waarbij werknemer op korte ter-

mijn met pensioen zou gaan of werknemer zo ziek was 

dat hij nog maar kort te leven had en waarbij de werkge-

ver stelde dat de te betalen transitievergoeding niets te 

maken had met het bieden van mogelijkheden om ander 

werk te zoeken of met een compensatie voor de beëindi-

ging van het dienstverband. 

4 V \  
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Langdurig arbeidsorigeschikten 

mogen niet aan hun lot worden 

overgelaten. 
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De overgangsregeling voor werknerners ouder 

dan 50 met een dienstverband van meer dan 10jaar geldt 

bij opzeggingen na 1 januari 2020 niet meer 

Wat zegt de loge Raad? 
Aan de kantonrechter Roermond4  werd begin dit jaar 

een zaak voorgelegd waarin de werkgever het dienstver-

band slapende hield en de langdurig arbeidsongeschik-

te werknemer van zijn werkgever een voorschot op een 

schadevergoeding vorderde vanwege schending van 

het goed werkgeverschap. De kantonrechter besloot 

zogenaamde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te 

stellen. [en van die vragen was of het goed werkgever-

schap met zich meebrengt dat een werkgever verplicht 

is om het dienstverband te beëindigen met toekenning 

van de transitievergoeding als de Iangdurig arbeidson-

geschikte werknemer dat voorstelt. 

"Ja, indien en tenzij" 

Het antwoord van de Hoge Raad5  op deze vraag is kort 

gezegd ja, indien en tenzij6. De Hoge Raad stelt dat de 

(reden voor de) compensatieregeling met zich mee-

brengt dat een slapend dienstverband moet worden 

beeindigd als (1) de werknemer dat wenst en (2) de 

werkgever geen 'redelijk belang' heeft bij voortzet-

ting van het dienstverband. Dat 'redelijk belang' - te 

bewijzen door de werkgever - kan bijvoorbeeld zijn 

gelegen in reële re-integratiemogelijkheden voor de 

werknemer. Dat belang van de werkgever is er bijvoor-

beeld niet als de werknemer het beeindigingsvoorstel 

doet en hij bijna de pensioengerechtigde Ieeftijd heeft 

bereikt. De wettelijke regeling kent immers die be-

perking niet. Als een werknemer bijvoorbeeld wegens 

bedrijfseconomische redenen viak voor zijn pensioen 

ontslagen wordt, dan moet werkgever de volledige 

wettelijke transitievergoeding ook betalen, ook als 

die vergoeding veel hoger is dan de werkelijke inko- 

mensschade. Er zijn geen redenen om dat bij een be-

eiridiging van het dienstverband wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid anders te laten zijn. 

Het financiële plaatje 

De aan de werknemer te betalen vergoeding is (ten 

minste) gelijk aan de wettelijke transitievergoeding die 

zou gelden bij beëiridiging op de dag na de dag waarop 

de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidson-

geschiktheid zou kunnen worden beëindigd. De Hoge 

Raad overweegt dat als de werkgever aannemelijk 

maakt dat de voorfinanciering leidt tot ernstige finan-

ciële problemen, de rechter kan beslissen dat betaling 

in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 

april 2020 - de inwerkingtreding van de compensatie-

regeling. Dit 'voorfinancieringsargument' speelt na 1 

april 2020 zeer waarschijnlijk niet meer omdat (1) het 

Awf vanaf dat moment deze transitievergoedingen aan 

de werkgevers gaat vergoeden en (2) dat fonds pas ver-

goedt nadat de werkgever de transitievergoding aan de 

werknemer heeft voldaan. 

Hoe verder 
Het lijkt duidelijk: slapende dienstverbanden moeten 

worden beëindigd indien werknemer daar om verzoekt 

en de transitievergoeding moet worden betaald tenzij... 

loch vragen... 

In de literatuur zijn inmiddels vragen gerezen naar aan- 

leiding van deze uitspraak. 

Stel dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschikt-

heid de arbeidsovereenkomst slapend houdt en de werk- 
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nemer vervolgens twee jaar later de AOWgerechtigde 

leeftijd bereikt en dan pas erachter komt dat hij de werk-

gever had kunnen vragen om de arbeidsovereenkomst 

te beeindigen en een transitievergoeding had kunnen 

krijgen. Heeft werkgever de plicht om, na die twee jaar 

arbeidsongeschiktheid, werknemer erop te wijzen dat 

werknemer kan verzoeken om de arbeidsovereenkomst 

te beëindigen? En is werkgever schadeplichtig als hij 

werknemer niet heeft geInformeerd? Vooraisnog ga 1k 

ervan uit dat zo'n informatieplicht niet bestaat. Er zijn 

echter (eminente) arbeidsrechtjuristen die daar anders 

over denken. 

Hoe zit het met slapende dienstverbanden van vóOr 1 

juli 2015 (de inwerkingtreding van de WWZ)? Kan werk-

nemer ook dan een beeindiging van het dienstverband 

verlangen en de transitievergoeding opstrijken? Voor-

aisnog ga 1k ervan uit dat dat niet kan, maar als dat wel 

kan, dan heeft werkgever pech, want het Awf vergoedt 

die transitievergoedingen niet. 

Hoe zit het verder met de eventuele verschillen in de 

transitievergoeding die door de invoering van de Wet 

Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 kunnen 

gaan spelen? Voor werknemers ouder dan 50 jaar met 

een dienstverband van meer dan 10 jaar geldt in 2019 

nog een overgangsregeling op grond waarvan zij een 

gunstigere berekeningsmethodiek hebben dan andere 

werknemers. Voor arbeidsovereenkomsten die na 1 ja-

nuari 2020 worden opgezegd geldt die regeling niet 

meer en geldt de nieuwe formule voor de transitiever-

goeding. Dat kan soms resulteren in een transitiever-

goeding die wel 50% lager Iigt. 

Wat flu als werknemer vóór 1 januari 2020 aan werkge-

ver vraagt om de arbeidsovereenkomst te beeindigen 

en werkgever dat verzoek negeert en daartoe pas in 

2020 overgaat? Mag werkgever dan de lagere transi-

tievergoeding betalen? Of brengt het goed werkgever-

schap met zich mee dat hij nog de hoge transitiever-

goeding moet betalen? En als werkgever in die Iaatste 

situatie gedwongen wordt om de hoge transitiever-

goeding te betalen, vergoedt het Awf dan alleen die 

[age vergoeding omdat de beeindigingshandeling pas  

in 2020 is ingezet en op grond van de wet dan alleen 

de lage transitievergoeding verschuldigd is? 1k vrees dat 

in zo'n situatie de kans reëel is dat werkgever aisnog de 

hoge vergoeding moet betalen en slechts de lage ver-

goeding gecompenseerd krijgt. 

en een strategie 

Zaak is dat werkgever zijn strategie moet afstemmen. 

Uiteraard zal leder geval individueel beoordeeld moe-

ten worden. Het lijkt mij verstandig te overwegen de 

slapende dienstverbanden voor 1 januari 2020 te be-

eindigen, waarbij de transitievergoeding wordt toege-

kend. Dan geldt de transitievergoeding op grond van 

de formule 2019. Dat is weiiswaar vaak een hogere 

transitievergoeding dan de transitievergoeding zoals 

die in 2020 geldt, maar dat voorkomt wellicht oever-

loze discussies (en eventuele procedures) met werkne-

mer en voorkomt compensatierisico's bij het Awf. Een 

andere overweging om niet al te lang te wachten met 

het beëindigen van het dienstverband en het uitkeren 

van de transitievergoeding is dat het Awf slechts de 

transitievergoding compenseert die is opgebouwd tot 

het einde van de 104 weken arbeidsongeschiktheid. 

Als het dienstverband daarna slapend wordt voortge-

zet, wordt de transitievergoeding ook steeds hoger. 

Dat extra deel wordt dus niet door het Awf gecompen-

seerd. 

Noten 

1 Volledige naam: De Wet van 11 Juli 2018, houdende maatre-

gelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag 

wegens bedrijfseconomische omstandigheden of Iangdurige 

arbeidsongeschiktheid. 

2 In dit artikel bedoel 1k met de "Compensatieregeling", de Wet 

Compensatie Transitievergoeding en de Regeling Compensa-

tie Transitievergoeding. 

3 Scheidsgerecht gezondheidszorg 27 december 2018, KG 

18/24, JAR 2019/21, Rechtbank Den Haag 28 maat 2019, 

ECLI:NL:RBDHA:2019:4911, JAR 2019/105, Rechtbank Gelder-

land, locatie Arnhem, 29 juli 2019, ECLI:NL:RBGEL:201 9:344 

4 	Rechtbank Roermond 10 april 2019, ECLI;NL:RBLIM:201 9:3331 

5 Hoge Raad 8 november2019, ECLI:NL:HR:2019:173 

6 Indien voldaan is aan de wettelijke vereisten voor een ontslag 

van een werknemer wegens Iangdurige arbeidsongeschikt-

held. 
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