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Overbruggingsregeling 
transitievergoeding 
 

Bent u een werkgever met een klein bedrijf en kunt u geen 

transitievergoeding betalen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de 

overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de 

hoogte van de transitievergoeding hoeft u de dienstjaren van de 

werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee te tellen. 

De voorwaarden voor de overbruggingsregeling zijn per 1 januari 2019 

gewijzigd. Hierdoor kunnen meer mkb-werkgevers met een klein bedrijf er 

gebruik van maken. 

De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor 

werkgevers met een klein bedrijf, die bij ontslag van werknemer(s) 

de transitievergoeding niet kunnen betalen. Voldoet u aan de 

voorwaarden? Dan hoeft u misschien niet de hele 

transitievergoeding te betalen. 

 

Dit zijn vanaf 1 januari 2019 de voorwaarden: 

1. U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële 

situatie eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische 

redenen. 

2. U bent een kleine werkgever: u heeft (samen met eventuele andere 

ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers 

in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 

december in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend. 

3. Het gemiddelde nettoresultaat over de 3 boekjaren vóór het boekjaar 

waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0. 

4. De waarde van uw eigen vermogen was maximaal 15 procent van uw 

totale vermogen aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het 

boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. 

5. De waarde van uw vlottende activa was lager dan uw schulden aan 

het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de 

ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een 

resterende looptijd van maximaal 1 jaar. 

6. Het nettoresultaat over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de 

ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0. De waarde van uw 

eigen vermogen was negatief aan het einde van het boekjaar. Het 
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gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de 

ontslagaanvraag is ingediend. 

 

 
 

 

In het formulier Aanvraag ontslagvergunning wegens 

bedrijfseconomische redenen – Deel C Onderbouwing op de website van 

UWV vraagt u een verklaring aan voor de overbruggingsregeling 

transitievergoeding voor kleine werkgevers. Dit kan alleen als u een 

slechte of slechter wordende financiële situatie als reden voor het ontslag 

heeft aangegeven. 

 

Meer informatie 

➢ Website UWV: Werknemer en ontslag 

Let op: als u de ontslagaanvraag heeft ingediend vóór 1 januari 2019, 

dan gelden nog de ‘oude' regels bij punt 3 en 4.  

3. Het nettoresultaat over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de 

ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0.  

4. De waarde van uw eigen vermogen was negatief aan het einde van 

het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar 

waarin de ontslagaanvraag is ingediend. 
 

 

Colofon 
Dit infoblad is een uitgave van de  
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 
en Vereniging VNO-NCW,  
Postbus 93002, 
2509 AA Den Haag 
T. 070 – 349 09 09 
www.mkb.nl  
www.vno-ncw.nl  
 
Dit infoblad is met zorg samengesteld. 
Er kan echter geen enkele 
aansprakelijkheid worden aanvaard voor 
eventuele onjuistheden of 
onvolkomenheden. Vermenigvuldiging 
van (delen van) deze uitgave is 
toegestaan, mits met bronvermelding. 
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