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1.  Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat? 
 
Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een 
bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam 
hierover? En mocht de werkgever door de coronacrisis de transitievergoeding in termijnen 
betalen? 
 
In een aan de kantonrechter in Amsterdam voorgelegde zaak ging het om een werknemer die 
claimde al vanaf 1993 bij de werkgever werkzaam te zijn. Zijn huidige werkgever had de zaak 
overgenomen in 2017 en was van mening dat hij pas vanaf dat moment een 
transitievergoeding hoefde te betalen. Bijkomend punt was dat de werkgever aangaf vanwege 
de slechte financiële situatie de transitievergoeding niet te kunnen betalen. 
 
Opvolgend werkgeverschap 
De rechter oordeelde hier dat de werknemer inderdaad vanaf 1993 in dienst was en dat sprake 
was van opvolgend werkgeverschap waardoor de werkgever dus ook de dienstjaren vóór de 
overname moest meerekenen. Dit betekende dat de werknemer recht had op een 
transitievergoeding berekend vanaf 1993. De financiële situatie vormde geen reden voor de 
rechter om af te zien van de transitievergoeding.   
 
Wanneer sprake van opvolgend werkgeverschap? 
Van opvolgend werkgeverschap is volgens de wet sprake bij op elkaar volgende 
arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers die, ongeacht of 
inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de 
verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Het opvolgend 
werkgeverschap is een bepaling van driekwart dwingend recht, wat betekent dat er in een cao 
van mag worden afgeweken ten nadele van een werknemer. Het is dus raadzaam de 
eventueel toepasselijke cao erop na te slaan. 
 
Let op! 
Om te constateren dat sprake is geweest van opvolgend werkgeverschap moet het gaan om 
dezelfde verrichte arbeid. Is de arbeid gewijzigd, dan is opvolgend werkgeverschap niet aan 
de orde. 
 
Betaling in termijnen 
De kantonrechter vond het wel aannemelijk dat de slechte financiële situatie van de werkgever 
een gevolg was van de door de overheid opgelegde beperkende coronamaatregelen en niet 
te wijten was aan de werkgever zelf. Om die reden stond de kantonrechter het de werkgever 
toe de verschuldigde transitievergoeding in 16 termijnen van een maand te betalen. 
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Dit is op zich een bijzondere uitspraak, omdat deze afwijkt van de bepaling over gespreide 
betaling als neergelegd in de Ontslagregeling. De Ontslagregeling bepaalt dat indien de 
betaling van de transitievergoeding ineens leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de 
bedrijfsvoering van de werkgever, deze over maximaal zes maanden kan worden gespreid. 
Deze zes maanden beginnen te lopen vanaf het moment dat de transitievergoeding uiterlijk 
betaald had moeten worden, oftewel een maand na afloop van het dienstverband. Bij een 
dergelijke gespreide betaling is de werkgever wel de wettelijke rente (nu 2%) verschuldigd. 
 

2.  Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing 
 
Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting 
in aftrek te brengen. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 
2022 een beroep doen op de subsidieregeling STAP-budget. Ondernemers die opleidingen 
willen aanbieden die in aanmerking komen voor het STAP-budget moeten daarvoor wel voor 
die tijd actie ondernemen. 
 
STAP-budget 
Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door het 
UWV. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Met de subsidieregeling kunnen 
werkenden en werkzoekenden aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van 
maximaal € 1.000 (inclusief btw) per jaar. Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examen-
geld en voor kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Als de aanvraag 
voor het budget is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.  
 
Let op!  
Aanvragen is nu nog niet mogelijk, dit kan pas vanaf 1 maart 2022. Voor scholingsuitgaven 
die daarvoor in aanmerking komen, kan tot en met 31 december 2021 nog gebruikgemaakt 
worden van de fiscale aftrek in de aangifte inkomstenbelasting. 
 
Geregistreerde opleidingen 
Het is alleen mogelijk om een STAP-budget aan te vragen voor opleidingen die zijn 
geregistreerd in het scholingsregister. Voor ondernemers die opleidingen willen aanbieden die 
in aanmerking komen voor het STAP-budget is het daarom belangrijk dat hun opleidingen 
worden opgenomen in dit scholingsregister.  
 
Het scholingsregister wordt door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijgehouden.  
 
Scholingsregister 
Om een opleiding of scholingsactiviteit te kunnen laten opnemen in het scholingsregister moet 
eerst de opleider opgenomen zijn in het register. Een opleider wordt door de bepaalde 
organisaties in het scholingsregister geregistreerd als de opleider door deze organisatie 
erkend is. Het gaat dan om een opleider die: 
▪ is erkend door het ministerie van OCW of 
▪ beschikt over het NRTO-keurmerk of 
▪ opleidingen aanbiedt die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of 
▪ is erkend door een sector- of brancheorganisatie. 
 
Ook een door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkende EVC-aanbieder wordt in het 
scholingsregister geregistreerd. 
 
  

https://www.duo.nl/stap/
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Tip! 
Bent u (nog) niet erkend door een van deze organisaties? Dan kunt u daar misschien nu nog 
verandering in aanbrengen. 
 
Let op! 
Met de registratie bent u er nog niet. Een burger kan pas STAP-budget voor uw opleiding 
aanvragen als u uw gegevens heeft aangevuld en uw scholingsactiviteiten heeft geregistreerd. 
Deze aanvulling en registratie zijn nu nog niet mogelijk, maar waarschijnlijk vanaf het vierde 
kwartaal wel. Houd hiervoor de website duo.nl/stap/ in de gaten. Op deze website vindt u ook 
meer informatie over het scholingsregister. 

 

3. Nieuwsberichten 
 
 
1.  Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober 
Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van hun belastingschulden. Oorspronkelijk 
moesten bedrijven vanaf 1 juli van dit jaar hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. 
Maar dat is nu met drie maanden uitgesteld, waardoor bedrijven dus pas vanaf 1 oktober van 
dit jaar hun nieuwe belastingschulden hoeven te voldoen. 
 
Alle opgebouwde belastingschulden hoeven vervolgens pas vanaf 1 oktober 2022 te worden 
afgelost. Dit mag uitgespreid over een periode van vijf jaar.  
 
 
2.  Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80% 
De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt gemaximeerd tot een omzetverlies 
van 80%. Het nieuwe maximum gaat in vanaf de NOW-aanvraag van het derde kwartaal 2021. 
De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten als bedrijven vanwege corona met een 
omzetverlies van minstens 20% te maken hebben. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de 
loonkosten. Door maximering van het omzetverlies tot 80%, bedraagt de maximale 
compensatie vanaf het derde kwartaal nog 68% (80/% omzetverlies X 85% subsidie-
percentage). 
 
Door de aanpassing wordt de uitvoering van de NOW met enkele weken vertraagd. 
Oorspronkelijk zou de tegemoetkoming voor de periode juli t/m september vanaf 5 juli kunnen 
worden aangevraagd, maar dit wordt dus enkele weken later. 
 
 
3.  Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart 
Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni tot dinsdag 27 juli 18.00 uur de 
zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die 
vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De omvang van de zorgbonus 
voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de 
€ 200 en € 240 netto bedragen. Als voorwaarde geldt verder dat de medewerker niet meer dan 
twee keer modaal mag verdienen. Een medewerker kan maximaal één keer voor de bonus in 
aanmerking komen. 
 
Let op! 
Zorgaanbieders kunnen de bonus ook aanvragen voor ingehuurde zzp’ers. Ook voor uitzend-
krachten kan de bonus worden aangevraagd. 
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4.  Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk 
Ondernemers met omzetverlies vanwege corona kunnen een tegemoetkoming krijgen in de 
vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten 
volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is het nu ook mogelijk 
om een herzieningsverzoek SBI-code te doen. 
 
Door het herzieningsverzoek kunt u TVL krijgen op basis van een andere SBI-code dan 
vastgelegd in het Handelsregister van de KVK op 15 maart 2020. Dit kan als u kunt aantonen 
dat uw nevenactiviteit feitelijk uw hoofdactiviteit was op 15 maart 2020 of als uw feitelijke 
hoofdactiviteit al verwoord stond in de activiteitenomschrijving in het handelsregister op  
15 maart 2020, maar nog niet gekoppeld was aan een SBI-code. 
 
Let op! 
Het verzoek moet wel uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO. 
 
 
5.  Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst 
Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem 
werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Vanaf 1 juli 
is de termijn voor het aanvaarden van dit aanbod door de werknemer gewijzigd. 
 
In de wet was geregeld dat de werknemer minimaal een maand de tijd had om het aanbod te 
aanvaarden. Vanaf 1 juli 2021 is de regeling op twee onderdelen gewijzigd. Ten eerste heeft 
de werknemer maximaal een maand de tijd om het aanbod van zijn werkgever te aanvaarden. 
Ten tweede is de uiterlijke ingangsdatum waarop de vaste arbeidsomvang in dient te gaan 
uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd.  
Dat betekent dus uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is samengesteld op woensdag 14 juli 2021. Voor de meest recente stand van zaken kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon binnen Lentink De Jonge (0341 - 438 100). Hoewel bij de samenstelling van deze 
nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of 
onjuistheden. 


