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Ontslagvergoeding 

Bij grote bedrijven wordt er regelmatig gereorganiseerd. Hierbij vallen 
soms gedwongen ontslagen. Een ontslagen werknemer krijgt dan vaak 
eenmalig een ontslagvergoeding.  
Er zijn verschillende rekenmethodes om deze vergoeding te bepalen. In 
deze opgave bekijken we er twee. 

De eerste rekenmethode gebruikt de formule 

1 0,5  V m g

Hierin is 1V  de ontslagvergoeding in euro’s, m het bruto maandsalaris in
euro’s en g het aantal gewogen dienstjaren. De dienstjaren vóórdat 
iemand 40 jaar is, tellen elk voor 1, de volgende tien dienstjaren tellen elk 
voor 1,5 en elk dienstjaar vanaf het moment dat iemand 50 jaar is 
geworden, telt voor 2. 

Bob Jansen is onlangs 52 jaar geworden. Hij werkt vanaf zijn dertigste 
verjaardag bij zijn huidige werkgever. Deze werkgever gaat reorganiseren 
met als gevolg dat Bob ontslagen wordt.  
Bob had een bruto maandsalaris van 4300 euro. 

3p 9 Toon aan dat Bob volgens de formule een ontslagvergoeding krijgt van 
meer dan 60 000 euro. 

De tweede rekenmethode gebruikt de formule 

2 6 2,4    V m m d

Hierin is 2V  de ontslagvergoeding in euro’s, m het bruto maandsalaris in
euro’s en d het aantal dienstjaren, geteld vanaf de 36e verjaardag.  
Er geldt dat d = 0 totdat de werknemer 37 jaar wordt. Op de dag dat de 
werknemer 37 jaar wordt, wordt d = 1. Op de 38e verjaardag wordt d = 2, 
enzovoort. Het aantal dienstjaren wordt altijd in gehele jaren berekend.  

Bij de tweede formule geldt een maximale ontslagvergoeding van 54 keer 
het bruto maandsalaris. 

Henk Klaassen werkt vanaf zijn 36e verjaardag bij zijn huidige werkgever. 
Hij is bang bij een reorganisatie te worden ontslagen. Neem aan dat zijn 
maandsalaris door de jaren heen steeds gelijk blijft. 

4p 10 Bereken na hoeveel dienstjaren hij voor het eerst zijn maximale 
ontslagvergoeding zou krijgen volgens de tweede formule. 
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Vakbonden hebben liever dat de formule voor 2V  gebruikt wordt dan de
formule voor 1V . Toch is de formule voor 2V  niet altijd gunstiger. Er zijn
situaties waarbij de eerste formule gunstiger is voor een ontslagen 
werknemer. 

4p 11 Geef een rekenvoorbeeld van zo’n situatie en geef daarbij aan op welke 
leeftijd de werknemer in dienst is getreden en op welke leeftijd hij 
ontslagen wordt. 

Met de tweede formule kan de ontslagvergoeding 2V  worden berekend als
het bruto maandsalaris m en het aantal dienstjaren d, geteld vanaf de 36e 
verjaardag, bekend zijn. 
De formule kan worden herschreven tot een formule die uitgaat van het 
bruto jaarsalaris in plaats van het bruto maandsalaris. Een jaarsalaris is 
meer dan 12 maandsalarissen, omdat een werknemer ook vakantiegeld 
en een eindejaarsuitkering uitbetaald krijgt. Hierdoor geldt dat het bruto 
jaarsalaris j gelijk is aan 13,5 keer het bruto maandsalaris m. 

De tweede formule is daarmee te schrijven in de vorm: 

2 ... ...V j j d    

3p 12 Bereken in twee decimalen nauwkeurig de getallen die op de puntjes 
moeten staan. Licht je werkwijze toe. 
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