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Wie is Onafhankelijk Financieel Adviseurs

Onafhankelijk Financieel Adviseurs geeft financieel advies aan boventallige 

en ontslagen werknemers. We geven ook financieel advies aan leden van FNV. 

Wij adviseren over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de fiscale en 

financiële gevolgen van ontslag (ook in relatie tot een eventuele WW-uitkering). 

Wij hebben veel ervaring in het omgaan met ontslagsituaties, waardoor wij uw 

situatie goed kunnen inschatten en ons advies hierop afstemmen. Onafhankelijk 

Financieel Adviseurs heeft een samenwerkingsverband met FNV. Wij zijn gevestigd 

in Soest en werken landelijk. 

Jaarboekje 2018 “Complete informatie over uw ontslagvergoeding en 

transitievergoeding” 

Dit jaarboek bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Transitievergoeding en kantonrechtersformule

 • Hoeveel belasting betaalt u over uw ontslagvergoeding en transitievergoeding

 • Belasting besparen over uw ontslagvergoeding en transitievergoeding

 • Heeft u recht op een WW-uitkering, hoe hoog is uw WW-uitkering en hoe lang  

  heeft u recht op een WW-uitkering

 • Heeft u recht op inkomensafhankelijke toeslagen (zorg-, huurtoeslag) 

 • Pensioen en AOW 

 • Tips om te besparen op uw maandelijkse lasten (vooral hypotheek)

Contactgegevens

Onafhankelijk Financieel Adviseurs

Vredehofstraat 13, 3761 HA SOEST

Tel. 088 20 50 800

info@ofadvies.nl - www.ofadvies.nl

Klanten zeer tevreden over Onafhankelijk Financieel Adviseurs

“Ik ben uitermate  tevreden over de benadering en over de kennis  van zaken met  

de daarbij ontstane  mogelijkheden + adviezen. De adviseur is uiterst correct 

, behulpzaam en neemt beslist de gewenste en noodzakelijk tijd om alles  te 

bespreken. Ik beoordeel uw dienstverlening met een 8.5. Ik beveel Onafhankelijk 

Financieel Adviseurs aan.”

“Ik was zeer tevreden over het adviestraject en de adviseur. Ik beschrijf het als 

kundig en professioneel. Als advies uitkomt, en daar ga ik nog steeds vanuit, een 

dikke 10. Van dit soort medewerkers moet je er een dozijn van hebben.”

Lees meer reviews over Onafhankelijk Financieel Adviseurs. 

https://www.fnvfa.nl
mailto:info%40ofadvies.nl?subject=
http://www.ofadvies.nl
https://www.fnvfa.nl/referenties.html
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1 Ontslagvergoeding volgens 

 kantonrechtersformule

De hoogte van de ontslagvergoeding kan worden bepaald door de 

kantonrechtersformule. Ondanks de transitievergoeding mogen werkgevers en 

werknemers altijd in onderling overleg de kantonrechtersformule afspreken. Dit 

gebeurt o.a. bij een sociaal plan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 

kantonrechtersformule oud en een kantonrechtersformule nieuw.

1.1 KANTONRECHTERSFORMULE OUD

Deze formule kan worden toegepast in sociaal plannen en in vaststellings- 

overeenkomsten. De formule bestaat uit A x B x C.

A is het Aantal gewogen dienstjaren. Jaren gewerkt voor de 40 tellen één keer mee. 

Jaren gewerkt van 40 tot 50 tellen anderhalf keer mee en jaren vanaf de 50 tellen 

2 keer mee.

B is het Bruto maandsalaris inclusief:

• 13e maand

• Structureel overwerk

• Vakantiegeld

• Structurele winstdeling

• Vaste ploegentoeslag 

Onder de factor B vallen NIET:

• Werkgeversdeel pensioenpremie

• Premie zorgverzekering

• Auto van de zaak

• Onkostenvergoeding

• Niet-structurele winstdeling

• Tantième

C is de Correctiefactor. Hierover kan onderhandeld worden, bijvoorbeeld in een 

sociaal plan.

https://www.fnvfa.nl
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Voorbeeld

Werknemer is 52 jaar en is 30 jaar in dienst bij bedrijf.

Bruto maandsalaris inclusief toeslagen en vakantiegeld is €3.700

Correctiefactor is 1

Aantal gewogen dienstjaren: 

Leeftijd Jaren gewerkt Weging Totaal

22 tot 40 18 1 18

40 tot 50 10 1.5 15

50 tot 52 02 2 04

Totaal   37

Ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule: 37 x €3.700 x 1 = €136.900

1.2 KANTONRECHTERSFORMULE NIEUW

De belangrijkste wijziging is het aantal gewogen dienstjaren voor factor A: elk 

dienstjaar jonger dan 35 jaar telt een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de 35 

en 45 jaar tellen één keer mee. Jaren tussen de 45 en 55 jaar oud tellen anderhalf 

keer mee. Jaren gewerkt na de 55 jaar tellen 2 keer mee. Hierdoor ontvangen 

jongere werknemers in vergelijking met oudere werknemers een lagere vergoeding.

Voorbeeld

Werknemer is 45 jaar en 25 jaar in dienst bij bedrijf

Bruto maandsalaris inclusief toeslagen en vakantiegeld is €3.300

Correctiefactor 1

Leeftijd Jaren gewerkt Weging Totaal

20 tot 35 15 0.5 07.5

35 tot 45 10 1 10

Totaal   17.5

Ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule: 17,5 x €3.300 x 1 = €57.750 

https://www.fnvfa.nl
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2. Ontslagvergoeding volgens de

 transitievergoeding

2.1 WIE HEEFT RECHT OP EEN TRANSITIEVERGOEDING 

De kantonrechtersformule is geen wettelijk verplichte ontslagvergoeding. 

Bij een sociaal plan of een individueel ontslag met wederzijds goedvinden 

KUNNEN werkgever en werknemer de kantonrechtersformule afspreken. De 

transitievergoeding is wel wettelijk verplicht en deze ontvangt u bij ontslag na 

toestemming van UWV of kantonrechter. Verder heeft u recht op de vergoeding als 

u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen van 

de werkgever. Het dienstverband moet 2 jaar of langer hebben geduurd. Als u de 

AOW-leeftijd bereikt, heeft u geen recht meer op de transitievergoeding.

2.2 TRANSITIEVERGOEDING TIJDIG ONTVANGEN 

U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking 

ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de 

kantonrechter te laten beslissen over een geschil binnen 3 maanden na afloop van 

dienstbetrekking vervalt. Als uw werkgever de transitievergoeding niet wilt betalen, 

moet u binnen 3 maanden een procedure bij de kantonrechter starten. Anders 

vervalt uw recht op de transitievergoeding. Als de werkgever de transitievergoeding 

niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (2%) verschuldigd.

2.3 HOE HOOG IS DE TRANSITIEVERGOEDING

De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de 

arbeidsovereenkomst:

• Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren

• De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

https://www.fnvfa.nl
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De transitievergoeding wordt berekend per 6 maanden dienstverband. U krijgt bij 

een dienstverband van 2 jaar, 2 keer een derde maandsalaris. Bij een dienstverband 

van 2 jaar en 6 maanden krijgt u 2,5 keer een derde maandsalaris.

Onder het maandsalaris valt

• Vast bruto maandsalaris

• 13e maand

• Structureel overwerk

• Vakantiegeld (8 %)

• Structurele winstdeling

• Vaste ploegentoeslag 

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 79.000 of het jaarsalaris als dat 

hoger is dan € 79.000. 

2.4 TRANSITIEVERGOEDING VOOR 50-PLUSSERS IS HOGER

Voor vijftigplussers geldt een hogere transitievergoeding, omdat zij moeilijker een 

nieuwe baan vinden dan jongere werknemers. Vijftigplussers die minimaal 10 jaar 

bij de werkgever in dienst zijn, krijgen een transitievergoeding van 1 maand over 

de dienstjaren dat zij na hun 50e in dienst zijn. Voor de dienstjaren die zij voor hun 

50e in dienst zijn, geldt de reguliere berekeningswijze. 

Om de financiële belasting voor kleine MKB werkgevers te beperken, geldt deze 

hogere 50-plus transitievergoeding niet voor kleine MKB-bedrijven met minder dan 

25 werknemers.

2.5 TRANSITIEVERGOEDING BIJ KLEINE MKB-WERKGEVERS  
 KAN LAGER ZIJN

Uitgangspunt is dat werknemers van mkb-werkgevers (bedrijf met minder dan 25 

werknemers) de reguliere transitievergoeding ontvangen. Voor werknemers bij Mkb-

bedrijven zijn er echter twee regelingen die de transitievergoeding beperken.  

De eerste regeling is dat de hogere transitievergoeding voor 50-plus werknemers, 

niet voor mkb-werkgevers geldt. Als u ouder bent dan 50 en bij een MKB-werkgever 

werkt, ontvangt u de reguliere transitievergoeding.

https://www.fnvfa.nl


Onafhankelijk Financieel Adviseurs 11

De tweede regeling is een regeling voor mkb-werkgevers waar vanwege een 

slechte financiële situatie werknemers ontslag krijgen (ontslag vanwege 

bedrijfseconomische omstandigheden). De berekening van de transitievergoeding 

gaat uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren vóór 1 mei 2013 

worden niet meegenomen in de transitievergoeding. Dat de werkgever financieel 

in zwaar weer zit, moet blijken uit de jaarrekeningen over 3 voorafgaande jaren en 

een prognose voor de eerstvolgende 6 maanden.

2.6 VOORBEELDEN TRANSITIEVERGOEDING

Werknemer van 48 jaar en 14 jaar in dienst

Bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) € 3.240. 

• De eerste 10 dienstjaren een derde maandsalaris per dienstjaar 

 10 * 1/3 * €3.240 =  € 10.800 

• Voor de 4 dienstjaren daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar

 4 * 1/2 * €3.240 =  €  6.480 + 

• Transitievergoeding is € 17.280

https://www.fnvfa.nl
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Werknemer ouder dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst 

Werknemer is 57 jaar

Bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) is € 4.860. 

Dienstverband 19 jaar 

• Omdat werknemer ouder dan 50 jaar is en tenminste 10 jaar in  

 dienst is geweest, komt hij in aanmerking voor de regeling  

 transitievergoeding voor vijftigplussers. 

 Voor ieder jaar dat hij na zijn 50e in dienst is, ontvangt hij  

 1 maandsalaris als transitievergoeding: 

 7 maandsalarissen * € 4.860 =  € 34.020

• Daarnaast heeft de werknemer 12 dienstjaren voor zijn 50e verjaardag.

 De eerste 10 dienstjaren ontvangt hij 1/3 maandsalaris per dienstjaar

 10 * 1/3 * € 4.860 =  € 16.200

• Voor de 2 resterende dienstjaren 1/2 maandsalaris per dienstjaar

 2 * 1/2 * € 4.860 =  €  4.860 +

• Transitievergoeding is € 55.080 

Werknemer werkt bij Mkb-werkgever in financiële problemen 

Een werkgever met 4 werknemers ontslaat 2 werknemers wegens 

bedrijfseconomische omstandigheden. Omdat de werkgever financieel in zwaar 

weer zit, maakt hij gebruik van de regeling voor mkb-werkgevers in financiële 

moeilijkheden. 

Werknemer is 30 jaar

Bruto maandsalaris is € 4.860 

Duur dienstverband 10 jaar

Werknemer is 10 jaar in dienst. Echter, vanwege Mkb-regeling werkgever in 

financiële problemen, gaat de berekening uit van een dienstverband per 1 mei 

2013.  

Dat betekent dat de transitievergoeding uitgaat van 5 dienstjaren (1 mei 2013 

tot aan het ontslag per 1 mei 2018). En dus niet op basis van de feitelijke 10 

dienstjaren. Voor de 5 dienstjaren ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris per 

dienstjaar: 5 * 1/3 * € 4.860 = € 8.100. Transitievergoeding is € 8.100 

https://www.fnvfa.nl
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2.7 TRANSITIEVERGOEDING EN AMBTENAREN

Ambtenaren werken niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis 

van een publiekrechtelijke aanstelling. Daarom is de transitievergoeding niet 

van toepassing op ambtenaren. Toch krijgen ambtenaren in de toekomst met 

de transitievergoeding te maken. Vanaf 2020 zal het arbeidsrecht op bijna alle 

ambtenaren van toepassing worden. Daarnaast kan in een sociaal plan worden 

afgeweken van de regels over transitievergoeding.

2.8 TRANSITIEVERGOEDING BIJ ZIEKTE

Tijdens de eerste 2 jaren ziekte ontvangt de werknemer salaris van de werkgever (= 

loondoorbetalingverplichting van werkgever). Na 2 jaar ziekte, kan de werknemer 

ziek uit dienst. De zieke werknemer zal instromen in de WGA (Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of IVA (Inkomensvoorziening volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikten) en een WGA- of IVA-uitkering ontvangen. Zowel werknemers 

die in de WGA als werknemers die in de IVA terechtkomen, hebben recht op een 

transitievergoeding.

https://www.fnvfa.nl
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3. Ontslagvergoeding en belasting 

 besparen

3.1 BELASTING BETALEN OVER ONTSLAGVERGOEDING

De ontslagvergoeding komt als bruto bedrag beschikbaar. Wanneer u de 

ontslagvergoeding op uw rekening ontvangt, wordt deze bij uw inkomen opgeteld 

en volledig belast. Vaak valt een ontslagvergoeding in de hoogste belastingschaal 

van 51,95%.

Inkomen   Belastingpercentage (2018)

0 - € 20.142  36,55%

€ 20.142 - € 33.994  40,85%

€ 33.994 - € 68.507  40,85%

€ 68.507 en hoger  51,95%

Voorbeeld belasting betalen over ontslagvergoeding 

Jaarinkomen  40.000,-

Ontslagvergoeding 40.000,-

De ontslagvergoeding wordt bij het inkomen opgeteld. Daarna wordt er gekeken 

over welk deel van de ontslagvergoeding u 40,85% moet betalen en over welk deel 

51,95%.

Belasting over ontslagvergoeding

Het deel van de ontslagvergoeding tussen €40.000 en €68.507 valt in de 40,85% 

belastingschijf, dit is €28.507. De rest valt in 51,95% belasting, dit is €11.493.

 € 28.507

40,85% belasting € 11.645

Belasting  € 11.645

 € 11.493

51.95% belasting € 05.970

Belasting  € 055.970  +

Totale belasting:  € 17.615

https://www.fnvfa.nl
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Op uw rekening ontvangt u:

€ 40.000 bruto ontslagvergoeding

€ 17.615  - belasting

€ 22.385 netto ontslagvergoeding

3.2 WAT TE DOEN MET UW NETTO ONTSLAGVERGOEDING?

Nadat uw werkgever belasting inhoudt op uw ontslagvergoeding en het netto 

bedrag op uw privérekening stort, zijn er verschillende bestedingen waarvoor u  

kunt kiezen. Onderstaande voorbeelden laten zien wat die na een aantal jaren 

opleveren.

1. Sparen

Stel, de netto ontslagvergoeding bedraagt € 30.000. Als u het geld 10 jaar  

vastzet tegen 1,4% rente, is dat bedrag na 10 jaar opgelopen tot  

€ 34.475. Daarbij is geen rekening gehouden met de eventueel te betalen 

vermogensrendementsheffing. Die moet u betalen over uw vermogen voor zover 

dat meer dan € 30.000 bedraagt (of het dubbele als u een fiscaal partner heeft).

2. Beleggen (let op het risico)

U kunt dit geld ook beleggen. Dat is riskanter: u loopt het risico dat uw beleggingen 

over 10 jaar minder waard zijn dan nu. Stel dat u gemiddeld 5% rendement 

behaalt, dan heeft u na 10 jaar een bedrag van € 48.867.

3. Hypotheek aflossen

Stel dat u 5% rente over uw hypotheek betaalt en u betaalt 40,85% 

inkomstenbelasting. U betaalt dan netto (dus na inkomstenbelasting)  

2,96% rente: (100 – 40,85)% x 5% = 2,96%.

Als u uw ontslagvergoeding van € 30.000 gebruikt om uw hypotheek af te lossen, 

betaalt u jaarlijks netto 2,96% van € 30.000 = € 888 minder aan rente.

Na 10 jaar is uw besparing opgelopen tot € 8.880. Bovendien hoeft u aan het eind 

van de rit minder af te lossen en heeft u wellicht een hogere overwaarde op uw 

woning. Lagere uitgaven aan rente en een lagere schuld door de aflossing leiden na 

10 jaar tot een vermogen van € 38.880 (30.000 + 8.880).

4. Bijstorten in spaarhypotheek om maandlasten te verlagen

Als u een spaarhypotheek heeft is het gunstig om de netto ontslagvergoeding bij 

te storten. Een spaarhypotheek bestaat uit een lening + een spaardeel. Voor het 

spaar-deel betaalt u maandelijks een spaarbedrag. Met het spaardeel wordt op de 
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einddatum de lening in 1 keer afgelost. Door de 1-malige storting in het spaar-deel 

verlaagt u uw maandelijkse spaarbedrag. 

Voorbeeld

Looptijd hypotheek   Nog 88 maanden

Huidige maandelijks spaarbedrag 194,-

1-malige storting   7.000,- (betaald uit netto ontslagvergoeding)

Nieuwe maandelijks spaarbedrag 96,-

Besparing (88 * 194) -/- ((88 * 96) + 7.000) = 1.624,-

TIP: Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe u het hoogste finan-

cieel voordeel behaalt met uw NETTO ontslagvergoeding. Laat door de 

adviseurs van Onafhankelijk Financieel Adviseurs uitrekenen hoe u uw 

netto ontslagvergoeding - fiscaal optimaal - kunt laten renderen.

“Ik ben zeer tevreden over mijn adviesgesprek. Het was een open en erg 

duidelijk gesprek, waarin ik al mijn vragen beantwoord kreeg en ook nog 

verdere uitleg en alternatieven ontving. De financieel adviseur wist waar 

hij over praatte en nam ook mij, als leek, mee in zijn verhaal.”

3.3 BELASTING BESPAREN 1: MIDDELEN OVER 3 JAAR

Als u een ontslagvergoeding ontvangt, neemt uw inkomen in box 1 (inkomen uit 

werk en woning) eenmalig toe. Mogelijk komt een deel van uw inkomen daardoor in 

de hoogste belastingschijf van 51,95%. U kunt middelen. Het middelen vermindert 

de inkomstenbelasting als u sterk wisselende inkomsten heeft, bijvoorbeeld na een 

ontslagvergoeding.

Middeling werkt als volgt. U telt de inkomens van 3 aaneengesloten jaren bij  

elkaar op en deelt die door 3. U heeft dan het gemiddelde inkomen over 3 jaar. 

Vervolgens berekent u hoeveel belasting u over dit gemiddelde inkomen had 

moeten betalen als u in die jaren dit gemiddelde inkomen had verdiend. De 

uitkomst vergelijkt u met de belasting die u in werkelijkheid heeft betaald. Als de 

nieuwe belasting lager is, heeft u recht op een teruggaaf. Er geldt wel een drempel 

van € 545; alleen het meerdere kunt u terugvragen.

https://www.fnvfa.nl
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Middelen voorbeeld

Stel u verdient jaarlijks € 55.000. Op 31 december 2018 wordt u ontslagen en 

krijgt u bovenop uw laatste salaris ook een ontslagvergoeding van  

€ 45.000 mee. U heeft dus in 2018 een belastbaar inkomen van € 100.000.  

In 2019 en 2020 leeft u van een WW-uitkering van € 35.000. U gaat middelen 

over de jaren 2018, 2019 en 2020.

 Salaris   55.000

 Ontslagvergoeding  45.000

 Totaal inkomen 2018   100.000

 WW-uitkering 2019   35.000

 WW uitkering 2020   35.000

 Totaal over drie jaar   170.000

 Gemiddeld per jaar   56.667

In 2018 betaalt u in eerste instantie 51,95% belasting over het inkomen boven 

€ 68.500. U betaalt dus 51,95% over € 31.500. Echter, door te middelen heeft u 

een gemiddeld inkomen van € 56.667,- en betaalt u géén 51,95% meer (ruim  

10 % minder, namelijk 40,85%).

Na 2020 ontvangt u de teveel betaalde 11% belasting terug over de € 31.500.

Besparing ca. € 3.000.

2018

salaris

ontslag  

vergoeding

ww uitkering ww uitkering

2019 2020

55.000

68.500

51,95% belasting

35.000

100.000
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Voor middeling gelden voorwaarden: 

• U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele  

 jaren (het middelingstijdvak). 

• U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland. 

• U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle  

 aanslagen van de 3 jaren onherroepelijk vaststaan. 

• U stuurt uw berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw verzoek  

 om middeling. 

• Hebt u in een jaar een negatief inkomen uit werk en woning gehad?  

 Dan stelt de Belastingdienst uw inkomen uit werk en woning van dat jaar op € 0. 

TIP: Onafhankelijk Financieel Adviseurs kan middeling voor u  

uitrekenen én aanvragen bij de Belastingdienst 

“De dienstverlening met het adviesgesprek, de uitleg, de verdere ontzorging 

bij het middelen richting de belastingdienst, maakt het een totaal pakket. 

Ik weet nu precies waar ik aan toe ben en krijg de afgesproken hulp bij de 

belastingmiddeling.”

3.4 BELASTING BESPAREN 2: BENUTTEN VAN JAARRUIMTE

Misschien heeft u niet direct werk en is de WW-uitkering onvoldoende om de 

rekeningen te betalen. Dan is uw vergoeding nodig om van te leven. Maar als u 

het geld niet direct nodig heeft voor uw levensonderhoud, kunt u een deel van uw 

ontslagvergoeding gebruiken voor de inleg in banksparen. Deze inleg is aftrekbaar  

van uw inkomen. Door zoveel mogelijk in te leggen, verlaagt u uw belastbare 

inkomen. Tegelijkertijd bouwt u een pensioenvoorziening op. 

De inleg wordt gebruikt om te sparen voor een pensioen. Niet alleen is de inleg 

aftrekbaar van uw inkomen, het opgebouwde kapitaal is ook niet belast met 

vermogensbelasting (box 3). Pas na uw pensionering, als u het opgebouwde 

kapitaal omzet in een pensioen, betaalt u belasting (box 1) over de maandelijkse 

uitkeringen. Een voordeel is dat de percentages voor de inkomstenbelasting in de 

eerste 2 schijven lager zijn voor mensen in de AOW-leeftijd, namelijk 18,65% en 

22,95% in plaats van 36,55% en 40,85%.

Hoeveel u jaarlijks mag inleggen, hangt af van de jaarruimte. Dat is de uitkomst 

van een formule. Voornaamste variabelen zijn uw inkomen en uw pensioenopbouw. 

Omdat de ontslagvergoeding uw inkomen eenmalig verhoogt en omdat de 

pensioenopbouw na uw ontslag ophoudt, is de jaarruimte in het jaar ná uw ontslag 
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vaak positief. U kunt dan uw jaarruimte benutten en u krijgt een deel terug van de 

Belastingdienst. 

Op de site van de Belastingdienst kunt u de jaarruimte berekenen. Daarvoor moet 

u het jaaroverzicht hebben van uw werkgever en uitkeringsinstantie en van uw 

pensioenuitvoerder. 

TIP: Onafhankelijk Financieel Adviseurs kan dit voor u uitrekenen én 

een bankspaarproduct voor u afsluiten als u jaarruimte kunt benutten

Voorbeeld jaarruimte

Stel u gebruikt de ontslagvergoeding om te gaan banksparen voor uw pensioen en 

benut daarmee uw jaarruimte.

Jaarsalaris   € 40.000

Ontslagvergoeding  € 40.000

Met de bovenstaande gegevens zal de jaarruimte MET ontslagvergoeding 

€9.380 zijn. ZONDER ontslagvergoeding bedraagt de jaarruimte €3.860. 

Door de ontslagvergoeding heeft u €5.500 hogere jaarruimte met maximaal 

belastingvoordeel van ca. €2.750.

3.5 BELASTING BESPAREN OVER TRANSITIEVERGOEDING

Bij ontslag via UWV of de kantonrechter ontvangt u de wettelijke transitievergoeding. 

Doel van de transitievergoeding is het stimuleren van het vinden van een nieuwe 

baan. Als u de transitievergoeding besteedt aan van werk naar werk begeleiding 

(outplacement) of een opleiding om uw baankansen te vergroten, betaalt u 

GEEN belasting. De fiscus betaalt dus mee aan uw outplacementtraject. Laat 
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u de transitievergoeding uitkeren aan uzelf, dan betaalt u belasting (maximaal 

51,95%). U kunt dus fiscaal vriendelijk outplacement of een opleiding inkopen met 

uw transitievergoeding.

3.6 BEDINGEN HOGERE ONTSLAGVERGOEDING

Hoewel de overheid met de introductie van de transitievergoeding probeert de 

hoogte van de ontslagvergoeding aan banden te leggen, mogen werkgever en 

werknemer afspreken wat zij willen. Bij collectief ontslag zullen vakbonden en 

ondernemingsraad inzetten op de -hogere- kantonrechtersformule. Ook bij 

individueel ontslag kunnen onderhandelingen ertoe leiden dat werkgevers hogere 

ontslagvergoedingen betalen dan de transitievergoeding.

3.7 AANVULLING OP WW

In plaats van een ontslagvergoeding inééns kunt u met uw werkgever afspreken dat 

u een aanvulling op uw WW-uitkering krijgt. U krijgt dan bijvoorbeeld gedurende 

een jaar een aanvulling tot uw laatste salaris, of totdat u ander werk heeft 

gevonden, maximaal voor de duur van de WW.

3.8 BELASTING-BOETE BIJ ONTSLAG 55-PLUSSERS?

Als een ontslagregeling (en dus de ontslagvergoeding) bedoeld is om te 

overbruggen naar pensioen, kan de Belastingdienst een belasting-boete opleggen. 

Werkgevers kunnen de intentie hebben om vooral oudere werknemers te ontslaan. 

De overheid vindt dit niet wenselijk en beboet deze regelingen. De werkgever moet 

een belasting-boete van 52% betalen over de ontslagvergoeding. Dit heet een RVU-

boete (Regeling Vervroegde Uittreding). 

TIP: Bestel gratis boekje “Voorkom RVU-boete bij ontslag 55-plusser” 

van Onafhankelijk Financieel Adviseurs via 088 20 50 800 of  

info@ofadvies.nl 

“Ik ben uitermate tevreden over de benadering en over de kennis van zaken 

met de daarbij ontstane mogelijkheden en adviezen. De adviseur is uiterst 

correct, behulpzijn en neemt beslist de gewenste en noodzakelijk tijd om 

alles te bespreken. Ik beoordeel de dienstverlening cijfermatig met een 8,5. 

Ik beveel Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV aan.”

https://www.fnvfa.nl
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4. Transitievergoeding besteden aan 

  nieuw werk en opleiding

4.1 TRANSITIEVERGOEDING GEBRUIKEN VOOR 
 NIEUW WERK OF SCHOLING

Bij ontslag via UWV of kantonrechter ontvangt u de -wettelijk verplichte- 

transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee 

een nieuwe inkomstenbron te krijgen. Via outplacement of scholing kunt u uw kans 

op een nieuwe baan vergroten. Het is geen plicht om de transitievergoeding in te 

zetten voor het vinden van een nieuwe baan. U kunt de transitievergoeding ook 

gebruiken als inkomensaanvulling.

4.2 TRANSITIEVERGOEDING VOOR OUTPLACEMENT EN 
 SCHOLING 

U mag de volledige (bruto) transitievergoeding gebruiken om outplacement en 

opleidingen in te kopen. Als u naast de outplacement begeleiding ook een opleiding 

wilt doen, dan is de beste aanpak om via outplacement vast te stellen of de scholing 

moet voortborduren op uw bestaande werkervaring (bijscholing), of via omscholing 

een ander beroep te kiezen. Als u de transitievergoeding NIET gebruikt voor 

outplacement en opleiding, dan betaalt u belasting over de transitievergoeding. 

4.3 OUTPLACEMENT IS VERZAMELTERM VOOR VAN WERK 
 NAAR WERK BEGELEIDING

Outplacement is een verzamelterm voor de hulpmiddelen die er zijn om u ‘van 

werk naar werk’ te begeleiden. Denk aan psychologische tests, het selecteren 

van scholingstrajecten, het scannen van de arbeidsmarkt, ondersteuning 

bij sollicitaties, opstellen van sollicitatiebrieven en CV, netwerk-trainingen, 

social media trainingen, zoals LinkedIn, jobhunting (jobhunters benaderen 

werkgevers om openstaande vacatures te traceren), enzovoorts. Er zijn talrijke 

outplacementbureaus die hun diensten aanbieden. Het is belangrijk dat u het 

outplacementbureau selecteert dat het beste bij u past.

TIP: Meer informatie over outplacement vindt u op www.nextjob.nl.  

U kunt ook het gratis boek “Van werk naar werk” bestellen via  

www.nextjob.nl of 088 20 50 888

https://www.fnvfa.nl
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4.4 OPLEIDING SCHOLING EN CURSUS VOLGEN MET DE 
 TRANSITIEVERGOEDING

Scholing betekent het volgen van trainingen en cursussen, binnen of buiten uw 

eigen vakgebied. Daarmee verhoogt u uw inzetbaarheid en zorgt voor toegevoegde 

waarde voor een nieuwe werkgever. U laat zien dat u op uw vakgebied actuele 

kennis en vaardigheden bezit. Scholing biedt u kansen om een nieuwe baan te 

verkrijgen.

4.5 AANTAL OPLEIDINGEN ZIJN LEGIO

Als u uw transitievergoeding wilt gebruikten voor een cursus of een opleiding, is 

het belangrijk dat u de juiste keuze maakt. De opleiding moet uw baankansen 

vergroten. Er zijn legio opleidingen en mogelijkheden, zowel online als klassikaal. 

Voordeel van online studeren is dat u dit kunt doen wanneer u wilt en de kosten 

vaak lager zijn dan onderwijs in een klas. Wanneer u nog niet weet welke opleiding 

u wilt volgen, kunt u een test doen bij een outplacement coach. Dit geeft inzicht 

in uzelf en in de richting waarin u een opleiding moet zoeken. Opleidingen en 

cursussen zijn er in diverse categorieën:

Opleiding van werk naar werk (sollicitatietrainingen, etc.)

Start eigen zaak

Social Media

https://www.fnvfa.nl
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MBO, HBO opleidingen

VMBO-HAVO-VWO

Taalcursussen, beroepscursussen

Computercursussen, arbo cursus, BHV cursus

Communicatie, Media en Muziek

Coaching en Training-opleidingen

Zorg, Welzijn en Publieke Dienstverlening

Management-trainingen

Leiderschap

TIP: Kijk op www.springest.nl of www.ncoi.nl voor een overzicht van 

opleidingen.

4.6 SOLLICITATIETRAININGEN

Sollicitatietrainingen zijn er op gericht om een nieuwe baan te vinden. U leert waar 

een goede sollicitatiebrief en een goed CV aan moeten voldoen. Er wordt u geleerd 

hoe om te gaan met sollicitatiegesprekken, zodat u zich goed voorbereidt. Tijdens 

een sollicitatietraining leert u hoe u zich op overtuigende wijze presenteert. Er zijn 

verschillende soorten sollicitatietrainingen. Het is belangrijk dat u de training kiest 

die het beste bij u past.

https://www.fnvfa.nl
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4.7 SOCIAL MEDIA-CURSUSSEN

Werkzoekenden maken veel gebruik van sociale media om een baan te vinden. 

LinkedIn is erop gericht om banen te zoeken. Wanneer u optimaal gebruik wilt 

maken van LinkedIn, zorgt u dat uw CV up to date is en dat recruiters kunnen zien 

waar uw interesses liggen. U kunt ook lid worden van LinkedIn groepen gericht op 

relevante interessegebieden.

4.8 WORKSHOP START EIGEN ZAAK OF WORD ZZP-ER

Wanneer u de ambitie heeft om een eigen bedrijf te starten, is het verstandig om 

een cursus te volgen. In de cursus leert u een ondernemingsplan opstellen. Het 

opstellen van een ondernemingsplan dwingt u na te denken over alle facetten 

van uw eigen bedrijf. Ook krijgt u les in marketing en sales. Het ontwikkelen van 

marketing en sales vaardigheden is belangrijk voor een startend ondernemer.

TIP: Wilt u ondernemer of zzp-er worden? 

Bestel het gratis boekje “Start eigen bedrijf na ontslag” via 

www.nextjob.nl/eigen-bedrijf-na-ontslag/

“Ik zou de dienstverlening als zeer klantgericht beschrijven. Op korte 

termijn kon in een afspraak maken en het advies was zeer duidelijk. Ook 

werd er goed naar de toekomst gekeken en wat de consequenties zouden 

zijn. Alles werd op een duidelijke manier uitgelegd.”

https://www.fnvfa.nl
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5. Ontslag via vaststellingsovereenkomst, 

 UWV of kantonrechter

Er zijn 3 “ontslag-routes”: 

ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst

ontslag via UWV 

ontslag via de kantonrechter

5.1 ONTSLAG VIA EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken om de 

arbeidsovereenkomst te beëindigen (ontslag met wederzijds goedvinden). Wanneer 

u met uw ontslag instemt, hoeft de werkgever geen toestemming aan UWV of de 

kantonrechter te vragen. Zo worden onnodige procedures voorkomen. Meestal zult 

u pas akkoord gaan als er regelingen zijn om het ontslag te compenseren, zoals 

een ontslagvergoeding. Deze zal meestal liggen tussen de transitievergoeding en 

de -hogere- kantonrechtersformule.

5.2 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST LEGT 
 ONTSLAGREGELING VAST 

Wanneer werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de 

arbeidsovereenkomst beëindigen, is het noodzakelijk om de afspraken in een 

overeenkomst vast te leggen. Dit gebeurt in de vaststellingsovereenkomst of 

beëindigingovereenkomst. Hierbij geldt een herroepingstermijn van 14 dagen 

waarin u uw instemming kunt intrekken.

5.3 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST INHOUD 

De vaststellingsovereenkomst bevat afspraken over:

• einddatum van de arbeidsovereenkomst. Voor een direct aansluitend 

recht op WW is van belang dat de einddatum overeenkomt met de 

ingangsdatum van de WW-uitkering.

• ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer 

kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de 

transitievergoeding te zijn. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis 

van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de 
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transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure 

bij de kantonrechter of UWV te vermijden.

• afronding en vrijstelling van werkzaamheden en overdracht tot het 

einde van de arbeidsovereenkomst.

• eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de 

vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen.

• inleveren van bedrijfseigendommen. Zo is duidelijk wanneer u 

bijvoorbeeld mobiele telefoon, computer of auto van de zaak moet inleveren.

• geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige 

bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim 

blijven.

• contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- 

en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven.

• getuigschrift en referenties. Als u daarom verzoekt, moet de werkgever 

een getuigschrift afgeven. De werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers 

positieve referenties af.

• finale kwijting. Daarbij spreken werknemer en werkgever af dat zij niets meer 

van elkaar kunnen claimen buiten hetgeen in de vaststellingsovereenkomst 

staat.

5.4 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN RECHT OP 
 WW-UITKERING 

Voor een vaststellingsovereenkomst is geen toestemming nodig van UWV of de 

kantonrechter. Wel moet u rekening houden met de punten waar UWV naar kijkt 

voor het recht op de WW-uitkering. Dat zijn:

• Dat de werkgever het ontslag heeft geïnitieerd en de ontslag-reden.

• Dat er geen dringende reden is voor het ontslag.

• Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden.

• Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Van belang is om bij het 

bepalen van de einddatum rekening te houden met de fictieve opzegtermijn die 

UWV hanteert voordat de WW-uitkering ingaat.

5.5 ONTSLAG VIA UWV 

Als een werkgever personeel ontslaat vanwege bedrijfseconomische tegenspoed 

óf na 2 jaar ziekte, dan moet de ontslagprocedure via UWV worden gevolgd. Bij 

ontslag om bedrijfseconomische redenen is er sprake van het structureel vervallen 
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van arbeidsplaatsen. Ook zijn er geen mogelijkheden tot herplaatsing in een 

andere passende functie. Ook niet met scholing. De werkgever moet bewijzen 

dat het vervallen van de arbeidsplaatsen noodzakelijk is voor een doelmatige 

bedrijfsvoering. 

Bedrijfseconomische redenen zijn bijvoorbeeld: een bedrijf dat in een slechte 

financiële situatie zit, er sprake is van een structurele werk- of omzetvermindering, 

de activiteiten  worden beëindigd, het bedrijf verhuist, of organisatorische of 

technologische veranderingen.

Bij ontslag via UWV ontvangt u de wettelijke transitievergoeding.

5.6 COLLECTIEF ONTSLAG VIA HET UWV

Er gelden speciale regels voor collectief ontslag. Er is sprake van collectief ontslag 

als er in 3 maanden ten minste 20 medewerkers van een afdeling of vestiging om 

bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. De werkgever moet niet alleen 

UWV, maar ook de vakbonden en de ondernemingsraad inlichten. Met vakbonden 

moet de werkgever onderhandelen over een sociaal plan. Dit sociaal plan voorziet 

in onder meer een ontslagvergoeding en ondersteuning bij het zoeken van nieuw 

werk. Meestal geldt: hoe beter de financiële positie van de werkgever, hoe beter het 

sociaal plan.

5.7 ONTSLAG VIA DE KANTONRECHTER

Als de werkgever personeel ontslaat vanwege persoonlijke redenen 

(disfunctioneren, etc.) of een verstoorde arbeidsrelatie, dan moet ontslag via de 

kantonrechter lopen. De redenen die de werkgever aanvoert, moeten voldoende 

grond voor ontslag geven, anders zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst 

niet ontbinden en blijft de werknemer in dienst.

Bij ontslag via de kantonrechter ontvangt u de transitievergoeding.

5.8 ONTSLAG WEGENS PERSOONLIJKE REDENEN OF 
 VERSTOORDE ARBEIDSRELATIE

De werkgever moet elk ontslag -anders dan vanwege bedrijfseconomische redenen 

of arbeidsongeschiktheid- via de kantonrechter laten lopen. De kantonrechter 

beoordeelt of herplaatsing in een andere functie (al dan niet met scholing) mogelijk 

is. Ontslagredenen zijn:
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• disfunctioneren

• verwijtbaar handelen van de werknemer

• werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar

• regelmatig ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering

• andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen

• verstoorde arbeidsverhouding

• andere omstandigheden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet in 

stand kan blijven

5.9 TRANSITIEVERGOEDING OF ONTSLAGVERGOEDING?

Als u ontslag krijgt via UWV of de kantonrechter, ontvangt u de wettelijke 

transitievergoeding.

TIP: Bereken de hoogte van de wettelijke transitievergoeding via  

www.ofadvies.nl/hoe-hoog-is-uw-ontslagvergoeding.html

Bij ontslag via de kantonrechter heeft u mogelijk recht op een extra 

ontslagvergoeding als de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld. 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst bepalen 

de onderhandelingen tussen u en de werkgever óf u een ontslagvergoeding 

ontvangt en zo ja, hoe hoog de ontslagvergoeding is.

Bij een collectief ontslag worden in een sociaal plan afspraken gemaakt over een 

transitievergoeding of ontslagvergoeding.

5.10 WW NA ONTSLAG

Als u onvrijwillig ontslagen wordt, heeft u recht op een WW-uitkering.  

Dat geldt voor ontslag via UWV, kantonrechter én ontslag via een vaststellings- 

overeenkomst. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst werkt u weliswaar 

mee aan uw ontslag, echter, het initiatief voor het ontslag wordt genomen door de 

werkgever.

TIP: Let op de fictieve opzegtermijn die UWV hanteert. Tijdens de 

fictieve opzegtermijn ontvangt u GEEN WW-uitkering.
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6. WW (Werkloosheidswet)

6.1 WAT IS WW? 

Als u onvrijwillig bent ontslagen, heeft u waarschijnlijk recht op een WW-uitkering. 

WW is een werknemersverzekering waarvoor uw werkgever premie afdraagt. Een 

WW-uitkering wordt uitgekeerd door UWV. 

U heeft recht op een WW-uitkering als u werkloos bent, aan de ‘weken-eis’ voldoet 

en er geen reden is tot uitsluiting. 

Wanneer bent u werkloos? 

U wordt als werkloos beschouwd als u minimaal 5 arbeidsuren verliest. Als u 

minder dan 10 uur per week werkt, bent u werkloos als u meer dan de helft van uw 

arbeidsuren kwijt raakt. U dient beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en bereid 

te zijn om passend werk te accepteren.

De ‘weken-eis’ 

De ‘weken-eis’ houdt in dat u minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken 

voor uw eerste werkloosheidsdag. Een week telt al mee als u daarin één dag heeft 

gewerkt. Voor sommige groepen zoals seizoenarbeiders, artiesten, musici en 

filmmedewerkers geldt een lagere ‘weken-eis’. 

De ‘jaren-eis’ 

Daarnaast is er ook de zogenaamde ‘4 uit 5 jaren-eis’. Dit betekent dat u in 4 van 

de 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd, over minstens 208 uur loon moet 

hebben ontvangen. Als u aan de jaren-eis én de weken-eis voldoet, heeft u recht op 

een WW-uitkering van langer dan 3 maanden. Als u alleen aan de wekeneis voldoet, 

ontvangt u een WW-uitkering van 3 maanden. 

Uitsluitingsgronden 

U heeft geen recht op WW als u in het buitenland woont. Maar u mag 3 maanden 

binnen de Europese Unie en Zwitserland naar werk zoeken met behoud van 

uitkering. Ook als u AOW of een Ziektewetuitkering ontvangt, of arbeidsongeschikt 

bent en een WIA-uitkering krijgt, heeft u geen recht op WW. 
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Verwijtbaar werkloos geen WW

Als het (gedeeltelijk) uw eigen schuld is dat u werkloos bent, kan het UWV korten op 

uw uitkering. Deze korting kan oplopen tot 100% als: 

• uw gedrag aanleiding gaf tot ontslag 

• u zelf ontslag heeft genomen 

Vaak worden de afspraken over een ontslag vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst (beëindigingovereenkomst). Om het recht op een 

WW-uitkering veilig te stellen moet in de vaststellingsovereenkomst staan dat 

de werkgever het initiatief tot ontslag genomen heeft. U bent dan immers niet 

verwijtbaar werkloos. 

TIP: Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist om 

te garanderen dat u recht heeft op een WW-uitkering. 

6.2 DUUR WW-UITKERING

Voor de berekening voor de duur van de WW wordt uw arbeidsverleden gebruikt. 

Voor ieder jaar van uw arbeidsverleden krijgt u 1 maand WW met een maximum 

(zie tabel). Jaren van het moment dat u 18 werd tot 1998 tellen mee voor uw 

arbeidsverleden, ongeacht of u die jaren gewerkt heeft. Daarbovenop tellen de jaren 

die u gewerkt heeft van 1998 tot het jaar van ontslag mee. Het jaar van ontslag 

zelf telt niet mee.

Sinds 1 januari 2016 wordt de duur van de WW geleidelijk ingekort voor mensen 

met een arbeidsverleden van meer dan 24 jaar. Dit gebeurt met 1 maand per 

kwartaal. Voor mensen met een arbeidsverleden van 24 maanden of minder wordt 

niet ingekort.
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De WW duur is:

Aantal maanden WW-uitkering

Leeftijd in 2018

Ontslag in 56+ 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 etc.

2018

jan, feb, mrt 29 (max) 28 27 26 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 22 etc.

apr, mei, jun 28 (max) 27 26 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 22 etc.

jul, aug, sept 27 (max) 26 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 22 etc.

okt, nov, dec 26 (max) 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 22 etc.

Voorbeeld 1

Leeftijd:  59 jaar

Ontslag:  1 juli 2018

Arbeidsverleden:  41 jaar

Aantal maanden WW:  27

Voorbeeld 3

Leeftijd: 31 jaar

Ontslag: 1 September 2018

Arbeidsverleden: 13

Aantal maanden WW: 13

TIP: Wilt u weten hoe lang u WW gaat ontvangen en hoe hoog de 

maandelijkse WW-uitkeringen zijn? Bereken uw persoonlijke  

WW-uitkering via onze online berekenaar op 

www.ofadvies.nl/hoe-hoog-is-uw-ww-uitkering.html

6.3 WW DUUR WORDT WEER VERLENGD IN SOMMIGE CAO’S

In bepaalde cao’s (afspraken per bedrijfstak tussen werkgevers en vakbonden) 

wordt de WW verlengd naar de oude maximale duur van 38 maanden. De oude 

situatie waarbij  per gewerkt jaar 1 maand WW-recht wordt opgebouwd, wordt 

daarmee hersteld. Na 38 jaar werken (als u 56 jaar bent en op uw 18 e begonnen 

met werken) ontvangt u 3 jaar en 2 maanden WW-uitkering. 

Langere WW-duur vanaf 2018

In de loop van 2018 wordt hier meer over bekend. De premies voor deze verlengde 

WW worden door werknemers zelf betaald. De fondsen moeten nog gevuld worden 

met financiële middelen. De Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) gaat 

dit uitvoeren. Zie https://www.spaww.nl/nl-NL/   

Voorbeeld 2

Leeftijd: 44 jaar

Ontslag: 1 december 2018

Arbeidsverleden: 26

Aantal maanden WW: 24
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Rijksambtenaren eerste CAO waarin WW 38 maanden wordt

De 110.000 rijksambtenaren krijgen inmiddels de verlengde WW duur van 38 

maanden. Ook betaalt de werkgever (overheid) deze verlenging van de WW uit eigen 

zak. De ambtenaren betalen zelf geen premie.

6.4 HOOGTE WW UITKERING

Een WW-uitkering bedraagt in de eerste 2 maanden na ontslag 75 % van uw 

laatstverdiende salaris, daarna 70 %. Van dit maandelijkse bedrag wordt 8 % 

vakantiegeld ingehouden, dit wordt in mei door het UWV uitgekeerd. UWV baseert uw 

salaris op uw dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u in de 12 maanden 

voor werkloosheid verdiende. De maximale WW bedraagt ca. € 36.000,- bruto per jaar.

6.5 WW AANVRAGEN 

Als u werkloos bent geworden, moet u binnen 1 week na de eerste 

werkloosheidsdag een aanvraag doen om te beoordelen of u recht heeft op WW.  

U doet dat www.werk.nl. 

Om recht te hebben op WW moet u zich ook inschrijven als werkzoekende bij UWV. 

U gaat daarvoor naar www.werk.nl. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Als u zich heeft ingeschreven als werkzoekende, kunt u een WW-uitkering 

aanvragen. Ook hiervoor gaat u naar www.werk.nl en logt in met uw DigiD. 

Om in aanmerking te komen voor WW moet u aan een aantal voorwaarden 

voldoen: 

• U bent in dienst geweest als werknemer en u heeft de AOW-leeftijd nog niet 

bereikt. 

• U bent onvrijwillig en buiten uw schuld werkloos geworden. U heeft dus niet zelf 

ontslag genomen. Ook als u wegens fraude bent ontslagen, is niet zeker of u in 

aanmerking komt voor een WW-uitkering. 

• U verliest door dit ontslag 5 arbeidsuren of meer per week en u heeft geen recht 

meer op loon. 

• De afgelopen 36 weken heeft u minstens 26 weken gewerkt.

• U bent beschikbaar voor betaald werk. 
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6.6 WERKEN NAAST WW LOONT

Het loont om te werken naast een WW-uitkering. Slechts 75% (eerste 2 maanden) 

of 70% van uw inkomen wordt ingehouden op uw WW-uitkering. Door te werken 

stijgt uw inkomen dus altijd. Als u gaat werken moet u elke maand uw inkomsten 

doorgeven aan het UWV. Het is belangrijk dat u dit ook doet als u een maand niet 

heeft gewerkt. Het UWV heeft 1 tot 2 weken nodig om uw uitkering te berekenen. 

Hierdoor ontvangt u uw uitkering later dan gebruikelijk. Als u meer dan 87,5% van 

uw WW-maandloon (loon voor ontslag) gaat verdienen, stopt de WW.

Voorbeeld werken tijdens WW

Loon voor ontslag  €3.000

WW-uitkering  €2.100

Inkomsten tijdens WW  €1.000

 

Inkomsten tijdens WW wordt afgetrokken van WW-maandloon

WW-maandloon wordt:  €3.000 - €1.000 = €2.000

WW- uitkering wordt:  70% van €2.000 = €1.400

Totale inkomen wordt:  €1.000 + €1.400 = €2.400

Dus door werk te accepteren €300 meer inkomen.

6.7 VERPLICHTINGEN BIJ WW 

Als u een WW-uitkering ontvangt, moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. 

Zo moet u elke 4 weken minimaal 4 keer solliciteren. Het UWV gaat ruimhartig om 

met de definitie van een sollicitatie. Onder sollicitaties valt onder meer: 

• Solliciteren op een vacature. 

• Een sollicitatiegesprek voeren. 

• Inschrijven bij een vacaturebank. 

• Bellen met een werkgever over een vacature. 

• Het voeren van een netwerkgesprek. 

• Het bezoeken van een sollicitatietraining. 

Verder moet u passende arbeid accepteren en moet u doorgeven als u op vakantie 

gaat. Het doen van vrijwilligerswerk of een opleiding tijdens de WW is mogelijk. Het 

vrijwilligerswerk mag niet in de weg staan van de sollicitaties en werk. Ook aan het 

volgen van een opleiding zijn een aantal regels verbonden. U hoeft niet te solliciteren  

als de eerste dag van werkloosheid binnen een jaar van uw AOW leeftijd ligt.
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6.8 ALLE ARBEID NA 6 MAANDEN VERPLICHT ACCEPTEREN

Als u een WW-uitkering ontvangt moet u passende arbeid accepteren. Na een half 

jaar beschouwt UWV alle arbeid als passend, uitzonderingen daargelaten. U moet 

dit werk accepteren of erop solliciteren. Zaken als het salaris en het niveau van het 

werk kunnen dan geen belemmering meer zijn. Doet u dit niet, dan kan het UWV 

uw uitkering inkorten of stoppen.

6.9 EIGEN BEDRIJF VANUIT DE WW; STARTPERIODE

U kunt vanuit de WW starten als zelfstandige of zzp-er. Dat kan met behoud van 

WW. Dit heet de startperiode. U krijgt van UWV 26 weken lang de gelegenheid 

om te kijken of uw eigen bedrijf levensvatbaar is. Eerst moet u de online cursus 

“zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering” volgen. Daarna moet u een 

afspraak maken met uw adviseur bij UWV. Deze adviseur moet uw business 

plan voor een eigen bedrijf goedkeuren. Hij zal dat alleen doen als hij verwacht 

dat uw onderneming levensvatbaar is. Als u voor uw voormalige werkgever als 

zelfstandige aan de slag gaat, komt u niet voor de startperiode in aanmerking. 

Als u toestemming heeft gekregen, mag u 26 weken lang als zelfstandige gaan 

werken. U hoeft in die periode niet te solliciteren of anderszins te zoeken naar werk. 

Wel krijgt u in die periode een lagere uitkering van 41% in plaats van 70% van uw 

laatstverdiende salaris. Tijdens de startperiode hoeft u inkomsten als zelfstandige 

niet op te geven.

Gaat u na de startperiode door met uw eigen bedrijf, dan moet u uw uren als 

zelfstandige doorgeven aan het UWV. Deze worden verrekend met uw WW uitkering.

Als het niet is geworden wat u ervan had verwacht, moet u stoppen met uw bedrijf. 

U krijgt dan weer volledig WW. De volledige WW krijgt u pas weer als de startperiode 

van 26 weken afgelopen is. U moet dan weer voldoen aan de sollicitatieplicht en 

andere plichten van UWV.

TIP: Bestel het gratis boekje “Eigen bedrijf na ontslag” via de website 

van NextJob : www.nextjob.nl. 
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6.10 WW TOT 2019 VERDER INGEKORT

De maximale WW duur is op 1 januari 2018 29 maanden. Deze wordt geleidelijk 

ingekort tot 24 maanden. Dit verloopt gefaseerd, ieder kwartaal wordt de 

maximale duur met 1 maand ingekort. Vanaf 1 april 2019 is de maximale duur 

van de WW-uitkering nog 24 maanden. Let op: in bepaalde CAO’s wordt de WW 

duur verlengd. Hierover wordt in de loop van 2018 meer bekend.  

Maximale duur WW tot 2019

U wordt werkloos op Maximale duur WW-uitkering

01-01-18 29 maanden

01-04-18 28 maanden

01-07-18 27 maanden

01-10-18 26 maanden

01-01-19 25 maanden

01-04-19 24 maanden
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7. Bijstand en IOW / IOAW 

7.1 WAT IS BIJSTAND? 

Als u niet langer recht heeft op een WW-uitkering omdat de WW-duur verstreken is, 

heeft u mogelijk recht op bijstand. Bijstand is geen verzekering, zoals de WW, maar 

een sociaal vangnet. Een bijstandsuitkering wordt verstrekt door de gemeente 

waarin u woont. U vraagt bijstand aan via www.werk.nl.

7.2 VOORWAARDEN EN EISEN VOOR BIJSTAND

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering gelden inkomens- en 

vermogenseisen. De bijstand vult aan tot het sociaal minimum, de bijstand is  

€ 1.420 voor gehuwden. U mag niet meer dan € 6.020 aan spaargeld of ander 

vermogen bezitten (het dubbele voor samenwoners). Dit vermogen moet u eerst 

gebruiken om in uw levensonderhoud te voorzien. Als u een eigen huis heeft 

met overwaarde, mag deze overwaarde niet meer dan € 50.800 bedragen. Is de 

overwaarde hoger dan kunt u alleen in bepaalde gevallen aanspraak maken op een 

bijstandsuitkering.

Onder vermogen valt niet alleen uw spaargeld, aandelen en andere beleggingen, 

maar ook waardevolle kunst, antiek, etc. Veel gemeenten beschouwen ook een auto 

of een caravan als vermogen. 

Bijstandsgerechtigden krijgen een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten 

kunnen delen met huisgenoten van 21 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm. 

Hoeveel lager de uitkering is, hangt af van het aantal personen. 

Naast deze eisen moet u blijven zoeken naar werk. U moet voldoen aan de 

sollicitatieplicht, u moet meewerken aan een sollicitatiecursus die de gemeente 

geeft, aan huisbezoeken en eventueel ook aan een medisch onderzoek. Als u niet 

meewerkt, kunt u uw bijstandsuitkering geheel of gedeeltelijk kwijtraken. 

7.3 EIGEN HUIS OPETEN? 

Als de overwaarde van uw eigen huis groter is dan de vrijstelling van € 50.800 kunt 

u toch in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Alleen wordt deze  
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uitkering verstrekt als lening; u moet die later terugbetalen aan de gemeente.  

U hoeft dus niet meteen uw eigen huis ‘op te eten’, maar uiteindelijk draagt u zelf 

de kosten van de bijstand. 

7.4 IOAW VOOR 50-PLUSSERS

De IAOW is een aanvulling van uw gezinsinkomen tot bijstandsniveau. Deze 

uitkering is bedoeld voor werknemers die vóór 1 januari 1965 geboren zijn én 

waarvan de looptijd van hun WW-uitkering inmiddels is verstreken. De hoogte van 

de IOAW-uitkering bedraagt maximaal € 1.630 bruto per maand voor partners 

en € 1.260 voor een alleenstaande. Bij de IOAW geldt geen vermogenstoets. Dit 

betekent: ook als u vermogen heeft, ontvangt u toch een IOAW-uitkering. 

U bent verplicht om te solliciteren. U moet aangeboden werk accepteren, ook als 

dat niet aansluit bij uw kennis en vaardigheden. Er is een partnerinkomenstoets: 

u heeft alleen recht op een IOAW-uitkering als uw gezamenlijke inkomen onder 

bijstandsniveau ligt. De IOAW-uitkering loopt door tot uw AOW (pensioen).

7.5 IOW VOOR 60-PLUSSERS

Deze uitkering is voor werknemers die bij aanvang van hun werkloosheid 60 

jaar of ouder zijn én van wie de looptijd van hun WW-uitkering is verstreken. De 

IOW is nooit hoger dan 70% van het minimum loon. Dit komt neer op € 1.105 

bruto. Uw eigen vermogen wordt niet meegenomen. Bij de IOW bent u verplicht 

om te solliciteren en hoeft u, anders dan bij de IOAW, alleen passende arbeid te 

accepteren. Verder is het verschil met de IOAW dat het inkomen van de partner 

NIET meetelt. Als de datum van werkloosheid binnen een jaar van uw AOW leeftijd 

ligt, hoeft u niet te solliciteren.

“De voorlichting van Onafhankelijk Financieel Adviseurs gaat niet alleen 

over de ontslagvergoeding maar ook over de fiscale opties en over het hele 

scala aan sociale zekerheidswetten tijdens en na de WW periode. Met veel 

tips die de werknemers geld kunnen opleveren. Helemaal top!”
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8. Inkomensafhankelijke toeslagen 

Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, komt u in aanmerking voor 

verschillende toeslagen (Toeslagenwet). Een toeslag is een aanvulling op uw 

inkomen met een specifiek doel. Om te kijken of u in aanmerking komt, gaat u naar 

mijn.toeslagen.nl. Daar kunt u ook toeslagen aanvragen. Het kan zijn dat u door de 

eenmalige ontslagvergoeding een hoger inkomen heeft dan normaal en daarom uw 

toeslag(en) kwijtraakt. 

8.1 ZORGTOESLAG 

De Zorgtoeslag is een bijdrage aan de premie voor uw zorgverzekering. U kunt 

zorgtoeslag krijgen als u aan bepaalde eisen voldoet. De voornaamste eisen zijn 

(cijfers 2018): 

• Uw inkomen bedraagt maximaal € 28.720 of, als u een partner heeft, samen 

met uw partner € 35.996. 

• Uw vermogen bedraagt maximaal € 143.415 (met toeslagpartner). Het kan zijn 

dat een deel van uw vermogen niet meetelt. Dit is bijzonder vermogen.

• U moet minimaal 18 jaar zijn en een Nederlandse zorgverzekering hebben.

De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van uw inkomen. De toeslag is maximaal 

bij een inkomen van € 20.000 en lager: dan is de toeslag per maand € 94 voor 

alleenstaanden en € 176 voor partners.

8.2 HUURTOESLAG 

U kunt huurtoeslag krijgen wanneer u en uw eventuele partner een zelfstandige 

woonruimte huren. De rekenhuur (kale huur + servicekosten) moet minimaal  

€ 225 en maximaal € 710 per maand bedragen. Verdere eis is dat uw inkomen 

maximaal € 30.400 is voor samenwonenden. U mag ieder niet meer dan  

€ 30.000 aan vermogen hebben. Deze bedragen zijn voor mensen onder de 23 jaar 

en boven de AOW leeftijd anders. De maximale huurtoeslag is € 354 per maand.

8.3 KINDGEBONDEN BUDGET 

Het kindgebonden budget is een extra bijdrage in de kosten van minderjarige 

kinderen die u bovenop de kinderbijslag ontvangt. Of u in aanmerking komt en zo 

ja, hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen. Er is net 
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als bij de zorgtoeslag een maximum aan het vermogen dat u mag hebben. U hoeft 

het kindgebonden budget meestal niet aan te vragen maar krijgt het automatisch. 

Als u deze bijdrage niet krijgt, maar wel meent er recht op te hebben, gaat u naar 

mijn.toeslagen.nl en vult u de gevraagde gegevens in. 

Het maximale inkomen dat u mag hebben hangt af van het aantal kinderen en hun 

leeftijd. Ook de hoogte van de toeslag hangt hiervan af. 

8.4 KINDEROPVANGTOESLAG 

Als u kinderen in de kinderopvang heeft, kunt u een bijdrage in de kosten krijgen. 

Het kind moet naar een geregistreerde opvang gaan. De hoogte van de bijdrage, 

hangt af van het aantal kinderen in de kinderopvang, het soort opvang en het 

aantal uren dat de minst werkende ouder betaald werk verricht. Als u werkloos 

bent geworden en een opleiding of een traject naar werk volgt, kunt u nog wel 

kinderopvangtoeslag krijgen. 

TIP: Als u door uw ontslagvergoeding een te hoog inkomen heeft  

voor een of meerdere toeslagen, moet u zelf de toeslag stopzetten.  

De adviseurs van Onafhankelijk Financieel Adviseurs helpen u.  

Bel 088 20 50 800
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9. Pensioen

9.1 VANAF AOW-LEEFTIJD LAGERE BELASTING

Mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, betalen in de eerste twee 

belastingschijven - tot € 33.994 - minder inkomstenbelasting, omdat zij geen 

AOW- premie meer betalen. Omdat ze minder belasting betalen, houden mensen 

na hun AOW-leeftijd netto meer over van het bruto inkomen.

Inkomen AOW Belastingpercentage

  Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder

0 - € 20.142 36,55% 18,65%

€ 20.142 - € 33.994 40,85% 22,95%

€ 33.994 - € 68.507 40,85% 40,85%

€ 68.507 en hoger 51,95% 51,95%

AOW-uitkering (2018) per maand Bruto uitkering

Alleenstaanden € 1.175

Samenwonenden € 0.808

9.2 PENSIOEN NA ONTSLAG

De pensioenopbouw stopt bij ontslag. Wilt u weten hoe u zelf uw pensioen 

verder kunt opbouwen na uw ontslag? Vraag dan om meer informatie bij uw 

pensioenfonds of uw werkgever. Door het ontslag zou u een (te) laag pensioen 

kunnen ontvangen vanaf AOW-leeftijd. 

TIP: het is belangrijk inzicht te hebben in uw inkomsten vóór en na 

pensioendatum. Vraag advies aan Onafhankelijk Financieel Advi-

seurs. Hier zijn kosten aan verbonden.

Het pensioen dat u voor uw ontslag heeft opgebouwd, blijft uiteraard staan. De 

wet bepaalt dat het pensioen van mensen die niet langer opbouwen (zogeheten 

‘slapers’) gelijk moet worden behandeld als het pensioen van werknemers die nog 

wel pensioen opbouwen (actieve deelnemers) en gepensioneerden. Als het pensioen 

van deze 2 groepen wordt verhoogd met bijvoorbeeld een inflatiecorrectie, moet uw 

pensioen met eenzelfde percentage worden verhoogd.
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9.3 ZELF AANVULLEND PENSIOEN OPBOUWEN

Niet alle werkgevers hebben een pensioenregeling. Of werkgevers die hebben, hangt 

af van de cao waaronder zij vallen. Als uw werkgever geen pensioenregeling had, 

mag u zelf fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen door middel van banksparen. De 

inleg in een pensioenregeling is vaak aftrekbaar voor de belasting. Pas als u met 

pensioen gaat, betaalt u over de uitkeringen inkomstenbelasting. Veelal betaalt u 

dan een lager belastingpercentage over de uitkeringen dan waartegen u de inleg 

heeft afgetrokken. Een tweede belastingvoordeel is dat het opgebouwde tegoed niet 

is belast met vermogensbelasting (box 3).

9.4 TOEKOMST PENSIOEN

Steeds meer sociale voorzieningen worden afgebouwd of in elk geval meer 

inkomensafhankelijk gemaakt. Veelal worden bestaande gevallen ontzien. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor de AOW. Voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben 

bereikt, wordt de ingangsleeftijd in stappen verhoogd tot 67 in 2021.
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10. Bezuinigen 

Als er minder geld binnenkomt, is er minder ruimte voor uitgaven. Maar op welke 

uitgaven kunt u bezuinigen? Vaak is bezuinigen makkelijker dan u denkt. En het 

hoeft niet te leiden tot een soberder leven. 

10.1 HYPOTHEEK VERLAGEN

Als u in een huurhuis woont, valt er weinig te bezuinigen: de huur staat immers 

vast. Als u een hypotheek heeft, valt er wel geld te besparen door af te lossen. Dat 

drukt de lasten permanent, elk jaar weer. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar 

als u bent ontslagen, is er een extra reden om af te lossen: u heeft dan mogelijk 

minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Doordat uw inkomen lager uitvalt, 

komt u mogelijk in een lagere belastingschijf terecht. U trekt uw hypotheekrente af 

tegen een lager percentage (bijvooorbeeld 40,85% in plaats van 49,5%). Dit speelt 

alleen bij hoge inkomens (jaarinkomen meer dan € 68.507). 

Een ‘nadeel’ van aflossen is dat het voordeel nauwelijks voelbaar is in uw 

portemonnee. Voor de meeste mensen is € 10.000 een behoorlijk bedrag. Maar als 

u € 10.000 op uw hypotheek aflost, maakt dat in de maandlasten maar weinig 

uit. Stel dat u 4% hypotheekrente betaalt en 40,85% inkomstenbelasting betaalt. 

U betaalt daarover bruto € 400 per jaar aan hypotheekrente. Als u rekening houdt 

met het feit dat u de hypotheekrente van uw inkomen mag aftrekken, betaalt u 

netto, geen € 400 maar “slechts” € 237. Per maand is dat maar € 20.

Een voordeel van aflossen KAN zijn dat de schuld/huiswaarde verhouding verbetert 

waardoor een lagere hypotheekrente mogelijk is.

Omdat de huidige hypotheekrente laag is, zijn er nog andere mogelijkheden om te 

besparen op de hypotheek :

Hypotheekrente afkopen

U verlaagt tussentijds uw rente tegen betaling van afkoopkosten. Omdat de bank 

de hogere rente misloopt, moet u dit afkopen door het 1-malig contant maken van 

de afkoopkosten. Deze afkoopkosten zijn aftrekbaar van uw inkomen.

Hypotheekrente middelen

U verlaagt tussentijds uw rente én verlengt de looptijd. U betaalt GEEN boete 

afkoopkosten. Uw nieuwe rente ligt tussen de oude en nieuwe, lage rente in. 

https://www.fnvfa.nl


Onafhankelijk Financieel Adviseurs 43

Bijstorten in spaarhypotheek 

Als u een deel van uw ontslagvergoeding bijstort in een spaarhypotheek, verlaagt u 

uw maandelijkse  spaarpremie. Daarmee verlaagt u uw maandlasten. Zie 3.2 voor 

een uitleg en cijfervoorbeeld. 

TIP: Als u overweegt om een deel van uw hypotheek af te lossen of  

anderszins uw hypotheeklasten te verlagen, overleg dan eerst met de  

adviseurs van Onafhankelijk Financieel Adviseurs over de mogelijk- 

heden en de besparingen. 

“Ik wil de adviseur nogmaals heel erg bedanken voor het advies dat hij 

me gaf om de hypotheekrente te laten aanpassen. Omdat we genoeg geld 

hadden om de hypotheek boete te betalen konden we de aanpassing doen. 

Het scheelt ons € 400 per maand en dat kunnen we heel goed gebruiken.”

10.2 OVERIGE LENINGEN (CONSUMPTIEF) 

Andere leningen dan uw hypotheek zijn aanzienlijk duurder. Denk aan 

creditcardschulden en persoonlijke leningen. Rentepercentages van 10% zijn geen 

uitzondering. Bovendien is de rente op deze schulden nooit aftrekbaar. Dus los 

eerst op deze peperdure schulden af voordat u uw hypotheekschuld vermindert. 
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10.3 VERZEKERINGEN 

U kunt de verzekeringspremies mogelijk verlagen als u zichzelf de volgende vragen 

stelt: 

1. Ben ik oververzekerd? Door alle polissen en de verzekerde bedragen door te 

lopen, kunt u nagaan of u een te hoge waarde heeft verzekerd. 

2. Ben ik dubbel verzekerd? Uw zorgverzekering dekt meestal ook de ziektekosten 

in het buitenland. Als u op reis gaat kunt u kiezen voor een reisverzekering zonder 

ziektekostenverzekering. Ander voorbeeld van een verzekering die soms dubbelop 

is, is de pechhulpverzekering; veel autoverzekeringen dekken al de hulp bij pech 

onderweg. 

3. Kan ik zelf het risico dragen? Dan is een verzekering meestal overbodig. U moet 

denken aan een tv-verzekering en een verzekering voor het kwijtraken van uw 

mobiele telefoon. U kunt overwegen deze verzekeringen op te zeggen. 

4. Heb ik een te dure overlijdensrisicoverzekering? Veel van die verzekeringen zitten 

‘verstopt’ in een spaar- of beleggingshypotheek en veel mensen beseffen niet eens 

dat ze zo’n verzekering hebben. De premie van overlijdensrisicoverzekeringen zijn de 

afgelopen jaren met meer dan 50% gedaald. Als u zo’n verzekering heeft, al dan niet 

verstopt in een hypotheek, is het de moeite waard te kijken of u kunt overstappen 

naar een goedkopere polis. 
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Tenslotte nog een waarschuwing. Soms is goedkoop duurkoop. Een verzekeraar 

die lastig doet bij het claimen van schade of waar je verplicht bent om je voor 

lange tijd vast te leggen, kan een verkeerde keuze zijn. Probeer daarom -voordat 

u met een nieuwe, onbekende verzekeraar in zee gaat- te kijken of u op internet 

ervaringen van gebruikers kunt vinden. 

Enkele prijsvergelijkers voor verzekeringen: 

• www.hoyhoy.nl

• www.independer.nl 

• www.prijsvergelijk.nl/verzekeringen 

10.4 GAS, STROOM, TELEFOON, INTERNET 

U kunt besparen op vaste lasten zoals gas en telefoon: door het verbruik te 

beperken en door te kiezen voor een goedkopere aanbieder. 

1. Het beperken van het verbruik is natuurlijk de snelste manier om de kosten te 

drukken. Korter douchen en bellen, de thermostaat een graadje lager zetten en 

apparaten niet onnodig op de slaapstand laten staan: het zijn kleine dingetjes 

die bij elkaar opgeteld jaarlijks veel geld kunnen besparen. Het reduceren van 

de gemiddelde douchetijd met 5 minuten bespaart gemiddeld zo’n 20 cent per 

persoon. Een gezin van 4 douchende personen kan met korter douchen dus bijna 

€300 per jaar uitsparen. 
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Op internet vindt u talloze websites met besparingstips. 

• www.greenchoice.nl/besparen

• www.milieucentraal.nl/energie-besparen

• www.nuon.nl/duurzame-energie/energie-besparen 

2. Overstappen naar een goedkopere aanbieder levert ook vaak geld op. Hier geldt 

hetzelfde als bij de verzekeraars: wie dit jaar de goedkoopste aanbieder is, is dat 

niet automatisch ook volgend jaar. Het is dus verstandig om regelmatig de prijzen 

te blijven vergelijken.

Net als bij verzekeringen kunnen er kwaliteitsverschillen zijn. Bij energieleveranciers 

is het product hetzelfde en gaat het meer om de administratieve afhandeling. Maar 

bij telecom- en internetaanbieders kunnen er ook verschillen zijn in de kwaliteit van 

de afgenomen diensten. Sommige telecomaanbieders hebben een beter mobiel 

bereik dan andere. Ook hier verdient het aanbeveling om op internet te zoeken naar 

ervaringen van gebruikers. 

10.5 ALIMENTATIE BETALEN 

Een vreemde eend in de bijt, maar belangrijk als u ermee te maken heeft. Als u 

alimentatie moet betalen en uw inkomen daalt na ontslag, kunt u recht hebben 

op een verlaging van de maandelijkse alimentatieverplichtingen. De hoogte van 

de alimentatie wordt immers vastgesteld op basis van uw inkomen en dat van uw 

ex-partner. Om in aanmerking te komen voor een lagere alimentatieplicht moet u 

naar de rechter.

Omgekeerd kunt u als alimentatie-ontvanger recht hebben op meer alimentatie als 

uw inkomen na ontslag lager wordt. Ook hiervoor geldt dat u naar de rechter zult 

moeten.

Kosten die u maakt als ontvanger om de alimentatie te verhogen, zoals reis-, 

advocaat- en proceskosten, zijn aftrekbaar. Kosten die u maakt als betalende ex-

partner om de alimentatie te verlagen zijn niet aftrekbaar. 
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10.6 BOODSCHAPPEN 

Op de dagelijkse boodschappen is doorgaans óók te bezuinigen. Een paar tips: 

• Maak een boodschappenlijstje en houd u daaraan. 

• Vergelijk producten op basis van de prijs per kilo of liter. 

• Koop groot in als er aanbiedingen zijn en vries eventueel in wat u niet direct 

nodig heeft. 

• Pin een vast bedrag per week en betaal alles contant. 

• Kijk regelmatig wat u allemaal in huis heeft. Vaak is dat meer dan u denkt. 

10.7 VAKANTIES 

Vakanties zijn duur. Maar er valt flink te bezuinigen. Veel manieren om goedkoper 

op vakantie te gaan, kunt u zelf ook bedenken. Blijf dicht bij huis, bestel niets op 

dure terrassen op de mooiste locaties en ga fietsen of wandelen in plaats van naar 

dure pretparken. Andere manieren om goedkoper op vakantie te gaan: 

Woningruil en woningverhuur

Dit is een steeds populairdere manier om op vakantie te gaan. U ruilt voor een 

bepaalde periode van woning of u verhuurt uw woning via Airbnb.nl . Dat kost u 

hooguit het abonnementsgeld voor een gespecialiseerde website. Voorwaarde 

is natuurlijk wel dat uw eigen woning aantrekkelijk genoeg is voor mensen die 

in Nederland op vakantie willen. Websites waar u kunt zoeken naar woningruil-

kandidaten zijn onder meer: 

• www.airbnb.nl

• www.homelink.org 

• www.huizenruil.com 

Boekingssites 

Er zijn steeds meer websites waar u kunt zoeken naar goedkope last minute-reizen. 

U kunt daar reizen, vluchten, overnachtingen, avondjes uit of etentjes boeken met 

soms meer dan 50% korting. Websites waar u goedkope aanbiedingen kunt vinden 

zijn onder meer: 

• www.booking.com 

• www.vakantieveilingen.nl 
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10.8 AUTOMATISCHE OVERSCHRIJVINGEN DOORLOPEN 

U heeft waarschijnlijk een aantal automatische overschrijvingen. Veel van die 

overschrijvingen zijn niet verplicht automatisch. Door meer overschrijvingen met 

de hand over te boeken, wordt u zich meer bewust van de diensten waarvoor u 

betaalt. Of komt u erachter wat u per jaar betaalt voor een krant of tijdschrift dat 

u toch niet altijd leest. Het is dan goedkoper om nu en dan losse exemplaren in de 

winkel te kopen. 

Misschien spaart of belegt u automatisch elke maand een bedrag. Dat is vaak 

verstandig, maar als u minder inkomsten heeft, kan het lonen deze overboekingen 

tijdelijk stop te zetten of het bedrag te verlagen. Hetzelfde geldt voor de 

automatische inleg voor een bancaire lijfrente (banksparen) of een lijfrentepolis. 

10.9 SPULLEN LENEN OF RUILEN 

Veel gereedschappen of apparaten gebruikt u zelden, maar u heeft ze wel nodig. 

Er ontstaan steeds meer mogelijkheden om via internet spullen te lenen van 

buurtgenoten. Meestal gratis, maar voor een auto betaalt u vaak wel. Uiteraard 

minder dan wat u voor een eigen auto of voor een huurauto betaalt.

 Interessante websites zijn: 

• www.peerby.com 

• www.snappcar.nl 

• www.mywheels.nl 

10.10 BELASTINGAANGIFTE

Met het slim invullen van uw belastingaangifte kunt u geld verdienen. Dat geldt vooral 

als u een fiscaal partner heeft. U heeft altijd een fiscaal partner als u getrouwd bent 

of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u samenwoont maar niet getrouwd bent, 

bent u soms fiscaal partners. U moet dan voldoen aan een van de volgende eisen: 

• U bezit samen de woning waarin u woont. 

• U was vorig jaar al fiscaal partner. 

• U heeft samen een kind, of één van u heeft een kind en de ander heeft het kind 

erkend. 

• U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds. 
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Woonlasten 

Als fiscaal partners mag u sommige posten bij de aangifte aan elkaar toedelen. 

Dat betekent dat de aangifte niet de werkelijke bezitsverhouding hoeft te 

weerspiegelen. U kunt bepaalde aftrekposten bijvoorbeeld toedelen aan degene met 

het hoogste inkomen. Als deze persoon een hoger belastingpercentage betaalt, is 

ook het belastingvoordeel van de aftrekpost groter. 

Voorbeeld 

U bent elk voor de helft eigenaar van uw woning en u betaalt jaarlijks € 10.000 aan 

hypotheekrente. U verdient € 50.000 per jaar en uw partner verdient € 18.000. Uw 

belastingtarief bedraagt 40,85%, dat van uw partner bedraagt 36,55%. Als u elk 

de helft van de hypotheekrente (€ 5.000) aftrekt, bedraagt uw belastingvoordeel 

40,85% van € 5.000 ofwel € 2.040. Het belastingvoordeel van uw partner 

bedraagt 36,55% van € 5.000, ofwel € 1.828. Door de hypotheekrenteaftrek 

volledig aan u toe te delen, bespaart u jaarlijks € 212.

Veel mensen hebben het al zo geregeld als zij hypotheekrente betalen. Maar als 

een van de 2 partners zijn baan verliest en terugvalt in inkomen, kan het zinnig zijn 

opnieuw te berekenen hoe u de hypotheeklasten op de belastingaangifte het slimst 

onderling verdeelt. 

TIP: Een eventueel lager inkomen na ontslag kan gevolgen hebben 

voor verminderde aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Laat een 

financieel adviseur doorrekenen of u fiscaal voordeel kunt behalen.

10.11 GELD ‘VERDIENEN’ DOOR VERKOPEN VAN SPULLEN EN 
  DIENSTEN 

Als u uw baan verliest en bent aangewezen op een WW-uitkering of als zelfstandige 

aan de slag gaat, kunt u alternatieve inkomsten genereren. Bijvoorbeeld door 

spullen te verkopen of uw auto te delen. 

Er zijn verschillende websites waar u van alles kunt verkopen. Speelgoed 

of kinderzitjes waarvoor uw kinderen inmiddels te groot zijn, een 

postzegelverzameling waar u niets meer mee doet, meubels die al jaren ongebruikt 

in de schuur staan of uw auto. Voor bijna alles is wel een koper te vinden. 

De volgende websites zijn interessant voor het aanbieden van spullen en/of 

diensten: 

• www.marktplaats.nl 

• www.ebay.nl 
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10.12 AUTODELEN EN BETALENDE LIFTERS 

Als u een auto heeft die u niet (meer) dagelijks gebruikt, kunt u hem verhuren. 

De laatste tijd zijn er verschillende websites opgericht waarop particulieren hun 

auto kunnen verhuren aan anderen. Daarmee kunt u aardig bijverdienen, want de 

dagprijzen liggen gemiddeld tussen €30 en €40. 

Gebruikt u uw auto nog wel vaak? Dan kunt u nog wat verdienen door betalende 

lifters mee te nemen. www.blablacar.nl is een site die dit mogelijk maakt.

“De dienstverlening is professioneel en menselijk. Het contact met de 

adviseur is ter zake kundig en de adviseur is goed in het uitleggen van 

verschillende scenario’s. Ook bekijkt hij alternatieven waarmee lasten 

verlaagd kunnen worden.”
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