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BIJLAGE 8 KEUZEMOGELIJKHEID WACHTGELD VOOR WERKNEMER 

IN DIENST VAN EEN 25-MIN ORGANISATIE 
 

Ex artikel 7.5 

A De genoemde redenen 
De werknemer die is of wordt ontslagen wegens uitsluitend: 

• vermindering of beëindiging van de werkzaamheden van de instelling (of organisatie) 

als gevolg van een verlaging of beëindiging van de financiering die de werkgever van 

de overheid ontvangt. Hieronder wordt niet verstaan een vermindering of beëindiging 

van de werkzaamheden als gevolg van het niet langer door de werkgever uitvoeren 

van een eerder door de overheid1 gegunde opdracht, doordat deze opdracht na een 

procedure van aanbesteding2 aan een andere opdrachtnemer is gegund; 

dan wel 

• een reorganisatie of fusie van de instelling (of organisatie) vanwege (een wijziging 

van) het overheidsbeleid ten aanzien van de door de werkgever in standgehouden 

voorziening(en); 

Heeft de keuze tussen de wettelijke transitievergoeding of een wachtgelduitkering onder 

de volgende voorwaarden: 

 

B Wachtgeldregeling 
1 

1 De in artikel 7.5 genoemde werknemer -hierna aangeduid als rechthebbende- die de 

keuze heeft gemaakt voor wachtgeld, komt met ingang van de datum van ontslag in 

aanmerking voor wachtgeld, dat bestaat uit een maandelijkse uitkering door de 

voormalige werkgever. 

2 De berekeningsgrondslag voor het wachtgeld is het laatstgenoten salaris verhoogd met de 

eindejaarsuitkering en het bedrag van de vakantietoeslag waarop belanghebbende over 

de maand –gerekend vanaf de dag voorafgaand aan zijn ontslag– aanspraak had of bij 

waarneming van zijn functie zou hebben gehad, met dien verstande dat: 

a als dit salaris geheel of gedeeltelijk uit wisselende inkomsten bestaat, geldt als 

laatstgenoten salaris of als deel daarvan het gemiddelde salaris over de laatste twaalf 

volle kalendermaanden voorafgaand aan het ontslag; 

b als deel van het laatstgenoten salaris geldt tevens het bedrag dat over de twaalf volle 

kalendermaanden voorafgaand aan het ontslag gemiddeld per maand aan toelage (als 

bedoeld in artikel 6.12 van de cao) aan belanghebbende is toegekend. 

 
1 Dit kan zowel de landelijke, provinciale als gemeentelijke overheid zijn. 
2 Onder aanbesteding wordt hier verstaan de procedure waarbij de opdrachtgever de ondernemer in de 

gelegenheid stelt op basis van vooraf door de opdrachtgever bepaalde eisen en/of selectiecriteria offerte uit te 
brengen voor het verrichten van diensten of leveringen. Deze procedure wordt afgerond met een op de 
selectiecriteria gebaseerde gunning. 
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3 Zou in het laatstgenoten salaris om andere redenen dan door periodieke verhogingen 

wijziging zijn gekomen wanneer de rechthebbende in dienst zou zijn gebleven, dan zal 

vanaf de dag dat die wijziging in werking zou treden, het op die manier gewijzigde salaris 

als laatstgenoten salaris gelden. 

2 

1 De rechthebbende is verplicht zich binnen 14 dagen na de aanzegging van zijn ontslag in 

te laten schrijven bij het UWV en deze inschrijving te handhaven. 

2 De rechthebbende aan wie ontslag is aangezegd en die na die mededeling een hem 

aangeboden dienstverband, dat gezien zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem 

passend geacht wordt, heeft geweigerd, heeft geen recht op wachtgeld.  

3 De rechthebbende is verplicht zijn inkomsten uit arbeid of bedrijf, verkregen na zijn 

ontslagaanzegging, of door hem ontvangen uitkeringen vanwege sociale verzekeringen, 

direct op te geven bij de voormalige werkgever. 

3 

In deze regeling geldt als definitie voor diensttijd: 

de diensttijd voor onbepaalde of bepaalde tijd doorgebracht in een dienstverband met een 

werkgever die onder de werkingssfeer van deze cao, de cao Kinderopvang of de cao 

Jeugdzorg of de cao Gezinsverzorging valt, met uitzondering van de tijd: 

a die voorafgaat aan een onderbreking in de diensttijd door ontslag van langer dan een 

jaar, tenzij voor de toepassing van artikel 4, tweede en derde lid; 

b die in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een wachtgeld of van 

een uitkering als gevolg van onvrijwillige werkloosheid, tenzij voor de toepassing van 

artikel 4, tweede en derde lid. 

4 

1 De duur van het wachtgeld bedraagt drie maanden. Voor de rechthebbende wordt daar 

een duur gelijk aan 78% van zijn diensttijd op de dag van het ontslag bij opgeteld,  

2 Voor de rechthebbende die bij aanvang van de in lid 1 bedoelde diensttijd al wachtgeld 

ontving wordt bij de berekening van de duur van het wachtgeld ook rekening gehouden 

met de diensttijd die bij de berekening van de duur van het eerder toegekende wachtgeld 

in aanmerking is genomen. De berekende wachtgeldtermijn wordt verminderd met de 

duur van het eerder toegekende wachtgeld. De op die manier berekende 

wachtgeldtermijn wordt verminderd met de duur van het eerder toegekende wachtgeld, 

met uitzondering van de verlenging bedoeld in lid 3.  

5 

Het bedrag van het wachtgeld is gedurende de op grond van artikel 4 berekende 

wachtgeldtermijn de eerste 12 maanden 85% en vervolgens 70% van de 

berekeningsgrondslag tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, op voorwaarde dat 

het niet beneden het bedrag komt dat de rechthebbende aan pensioen zou ontvangen op 

grond van doorgebrachte diensttijd onder de werkingssfeer van deze cao, de Cao 

Kinderopvang, de Cao Jeugdzorg, de Cao Thuiszorg of de Cao Gezinsverzorging, wanneer hij 

op de datum van het ontslag zou zijn gepensioneerd. 
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6 De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: 

1 De wachtgelduitkering bedraagt ten hoogste het maximum-dagloon WW. 

2 Het wachtgeld wordt verminderd met de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf 

door rechthebbende gestart met ingang van of na de datum waarop het ontslag waarvoor 

het wachtgeld is toegekend, hem is aangezegd, of door hem is aangevraagd. Deze 

vermindering wordt toegepast op het wachtgeld over de maand waarop deze inkomsten 

betrekking hebben of geacht worden betrekking te hebben. Alle vergoedingen, 

uitkeringen of inkomsten die de werknemer daadwerkelijk ontvangt of zou kunnen 

ontvangen worden op de wachtgelduitkering in mindering gebracht. Hieronder valt niet de 

situatie van een werknemer die op of na 1 januari 1950 is geboren en voor wie het 

opgebouwde flex-pensioen automatisch is omgezet in ouderdomspensioen. 

3 Het in lid 2 bepaalde wordt overeenkomstig toegepast op inkomsten uit of in verband met 

arbeid of bedrijf, gestart gedurende non-activiteit, vakantie of verlof onmiddellijk 

voorafgaand aan het ontslag, waarvoor het wachtgeld is toegekend.  

4 Wanneer de rechthebbende gestart is met arbeid of bedrijf voor de datum van het 

ontslag, anders dan bedoeld in lid 3 en wanneer hij na die datum uit die arbeid of dat 

bedrijf inkomsten of meer inkomsten gaat genieten, geldt het tweede lid. Tenzij de 

rechthebbende aannemelijk maakt dat die inkomsten of vermeerdering van inkomsten of 

een gedeelte daarvan niet het gevolg zijn van een verhoogde werkzaamheid en ook geen 

verband houden met het ontslag. In dat geval worden die inkomsten, meerdere 

inkomsten of een gedeelte daarvan niet in aanmerking genomen voor toepassing van het 

tweede lid. 

5 Inkomsten die zijn ontvangen voor overwerk worden niet beschouwd als inkomsten in de 

zin van dit artikel. 

7 

1 De rechthebbende is verplicht het starten met welke arbeid of bedrijf dan ook direct te 

melden aan de voormalige werkgever en, voor zover mogelijk, de inkomsten die hij uit die 

werkzaamheden zal ontvangen op te geven. 

2 Brengt de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten mee dat de inkomsten over 

een langere termijn moeten worden berekend, dan moeten de inkomsten over die langere 

termijn worden opgegeven. Op het wachtgeld wordt dan een vermindering toegepast van 

een voorlopig vastgesteld bedrag dat aan het einde van de langere termijn wordt 

verrekend. 

8 

1 Heeft de rechthebbende aanspraak op een uitkering, volgens de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, die minder 

bedraagt dan 70% van de berekeningsgrondslag voor die uitkering, dan wordt het 

wachtgeld alleen uitbetaald voor zover het die uitkering overschrijdt. 

2 Wanneer de rechthebbende op grond van het dienstverband waaraan het wachtgeld 

wordt ontleend aanspraak heeft of kan verkrijgen op een uitkering volgens de 

Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, of op 

een invaliditeitspensioen of een overbruggingsuitkering volgens de PGGM-

pensioenregeling of vanaf zestigjarige leeftijd aanspraak heeft op een flexpensioen-
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uitkering volgens de PGGM-pensioenregeling of een daarmee vergelijkbare regeling, dan 

wordt gedurende de termijn waarover die aanspraak bestaat het wachtgeld alleen 

uitbetaald voor zover het die uitkeringen overschrijdt. Hieronder valt niet de situatie van 

een werknemer die op of na 1 januari 1950 is geboren en voor wie het opgebouwde flex-

pensioen automatisch is omgezet in ouderdomspensioen. 

9 

1 Het recht op wachtgeld eindigt: 

a aan het einde van de dag voorafgaand aan de dag waarop de rechthebbende de AOW 

gerechtigde leeftijd bereikt 

b met ingang van de dag volgend op de dag waarop de rechthebbende is overleden.  

2 Het recht op wachtgeld kan geheel of gedeeltelijk vervallen worden verklaard wanneer de 

rechthebbende: 

a zich zodanig gedraagt dat hij, als hij in dienst gebleven was, zou zijn ontslagen;  

b de gegevens die noodzakelijk zijn voor vaststelling of vermindering van het wachtgeld 

niet, niet volledig of onjuist verstrekt. 

10 

1 Wanneer de rechthebbende: 

a een hem aangeboden dienstverband dat hem gezien zijn persoonlijkheid en 

omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen, weigert te aanvaarden; 

b in de gelegenheid is om op een manier die voor hem passend kan worden geacht 

inkomsten te verkrijgen, maar daar geen gebruik van maakt; 

c inkomsten als bedoeld in artikel 6 zonder voldoende reden prijs geeft, of door eigen 

schuld of toedoen verloren laat gaan, dan wordt het wachtgeld verminderd met het 

bedrag waarmee het wachtgeld, vermeerderd met de verzuimde, dan wel de 

prijsgegeven of verloren gegane inkomsten, de berekeningsgrondslag zou hebben 

overschreden. 

2 Het wachtgeld wordt niet uitbetaald voor de duur dat de rechthebbende: 

a de hem opgelegde verplichtingen niet of niet volledig nakomt; 

b in het buitenland een vaste woon- of verblijfplaats heeft, tenzij hem op zijn verzoek 

hiervoor door de voormalige werkgever toestemming is verleend;  

c zich niet of onvoldoende houdt aan de voorschriften van het bevoegde 

uitvoeringsorgaan van de sociale verzekeringswetten en daardoor zijn aanspraken op 

een uitkering als bedoeld in artikel 8 verloren heeft laten gaan. 

11 Aan de rechthebbende die in de gelegenheid is elders inkomsten uit arbeid of bedrijf te 

gaan verwerven en die om die reden moet verhuizen, kan een tegemoetkoming in de 

verhuiskosten worden toegekend overeenkomstig de verhuiskostenvergoeding als bedoeld 

in artikel 6.15 van de cao.  

12 

1 Het wachtgeld wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen. Met toestemming van de 

rechthebbende kan uitbetaling in langere termijnen plaatsvinden.  

2 De werknemer en werkgever kunnen in overleg overeenkomen om het recht op wachtgeld 

te kapitaliseren en ineens of in termijnen te laten uitbetalen. In dat geval heeft de 
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werknemer, gerekend vanaf het moment van de boventalligheidsverklaring, een 

bedenktijd van zes weken om zijn beslissing aan de werkgever kenbaar te maken. Deze 

periode kan in onderling overleg verlengd worden. 

3 De werkgever is de werknemer, indien hij dat wenst, behulpzaam bij het verkrijgen van 

de informatie die de werknemer nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen over de 

tijdsduur en wijze waarop het wachtgeld wordt uitgekeerd. Te denken valt aan informatie 

bij PFZW in verband met de mogelijkheden voor vervroegd pensioen en fiscale informatie. 

De werknemer kan zo een weloverwogen beslissing nemen, en werkgever en werknemer 

kunnen op een fatsoenlijke en respectvolle manier afscheid van elkaar nemen. 

4 Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de rechthebbende wordt aan belanghebbenden 

in de zin van artikel 7:674 BW een bedrag uitgekeerd gelijk aan de berekeningsgrondslag 

over een tijdvak van de eerste dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de 

tweede maand volgend op die waarin het overlijden plaatsvond. Wordt op het wachtgeld 

een vermindering toegepast volgens artikel 6, 7, 8 of 10 of wordt artikel 9 lid 2 toegepast, 

dan is de uitkering gelijk aan het bedrag van het wachtgeld dat de rechthebbende op de 

dag van het overlijden ontving over een tijdvak van de eerste dag na het overlijden tot en 

met de laatste dag van de tweede maand volgend op die waarin het overlijden 

plaatsvond. 

5 Laat de rechthebbende geen belanghebbenden als bedoeld in het tweede lid na, dan kan 

het daar bedoelde bedrag geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd voor de betaling van 

de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, wanneer zijn nalatenschap voor 

de betaling van die kosten onvoldoende is. 

13 

1 Gedurende de periode waarin de rechthebbende aanspraak heeft op wachtgeld heeft hij –

in geval van vrijwillige voortzetting (voor minstens de helft) van de deelneming in de 

pensioenregeling die op hem van toepassing was– recht op de helft van het 

werkgeversaandeel in de pensioenpremie dat de werkgever voor de rechthebbende over 

de volle maand voorafgaande aan het ontslag verschuldigd was, of bij een wijziging van 

het premiepercentage verschuldigd zou zijn geweest als deze wijziging al in de bedoelde 

maand van kracht was geweest. 

2 Het in lid 1 bepaalde is alleen van toepassing wanneer de rechthebbende zelf met 

betrekking tot de in lid 1 bedoelde voortzetting minstens de helft van het 

werknemersaandeel in de pensioenpremie dat de rechthebbende over de volle maand 

voorafgaande aan het ontslag verschuldigd was, of bij een wijziging van het 

premiepercentage verschuldigd zou zijn geweest als deze wijziging al in de bedoelde 

maand van kracht was geweest, voor zijn rekening neemt.  

3 De rechthebbende die, gedurende de periode waarin aanspraak op wachtgeld bestaat, op 

welk moment dan ook in aanmerking zou komen voor de Overbruggingsregeling van het 

PGGM heeft, in geval van volledige vrijwillige voortzetting van de deelneming in de PGGM-

pensioenregeling, recht op het werkgeversaandeel in de pensioenpremie dat de 

werkgever voor de rechthebbende over de volle maand voorafgaande aan het ontslag 

verschuldigd was of bij een wijziging van het premiepercentage verschuldigd zou zijn 

geweest als deze wijziging al in de bedoelde maand van kracht was geweest. 
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4 Het in lid 3 bepaalde is alleen van toepassing wanneer de rechthebbende zelf met 

betrekking tot de in lid 3 bedoelde voortzetting het werknemersaandeel in de 

pensioenpremie dat de rechthebbende over de volle maand voorafgaande aan het ontslag 

verschuldigd was of bij een wijziging van het premiepercentage verschuldigd zou zijn 

geweest als deze wijziging reeds in de bedoelde maand van kracht was geweest, voor zijn 

rekening neemt. 

14 

Om voor een wachtgeldrecht in aanmerking te komen gelden de volgende bepalingen:  

• De werknemer verstrekt aan de werkgever de financiële gegevens die de werkgever 

redelijkerwijs nodig heeft om het recht en de hoogte van wachtgeld vast te stellen; 

• De werkgever ondersteunt de werknemer bij het vinden van passende arbeid, waarbij de 

definitie van passende arbeid van het UWV leidend is; 

• De werknemer accepteert vanaf het moment van zijn boventalligheidsverklaring passende 

arbeid, werkt actief aan eigen loopbaan en mobiliteit en voert sollicitatie-activiteiten uit, 

waarbij na de WW-periode de werkgever de toets hierop uitvoert bij de werknemer zoals 

deze anders door het UWV zou zijn uitgevoerd; 

• Indien het UWV een sanctie op de hoogte van de uitkering oplegt dan kan de werkgever 

deze naar evenredigheid toepassen op het wachtgeld;  

• Na afloop van de WW-uitkering kan de werkgever, indien de werknemer de hem door de 

werkgever opgelegde verplichtingen niet nakomt, het wachtgeld voor de duur van het niet 

nakomen van deze verplichtingen stopzetten; 

• De werkgever legt de werknemer geen verplichtingen op die de werknemer in redelijkheid 

niet kan nakomen. 


