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De transitievergoeding wordt via een aparte inkomstenverhouding berekend. Een van de 

redenen is dat de groene tabel (Inkomsten uit vroegere arbeid) moet worden toegepast. 

Daarnaast worden er geen pensioenpremies en geen reservering vakantiegeld berekend en 

blijven diverse werkgeverspremies achterwege. ZVW-premie wordt wel berekend. 

 

Eindafrekening dienstverband via Beheer werknemers (indien uit dienst) 

 Bij de desbetreffende werknemer datum en reden uit dienst invullen en de gehele 

eindafrekening uitvoeren. 

 

Nieuw dienstverband voor de transitievergoeding via Beheer werknemers 

 Nieuw dienstverband aanmaken waarbij de Datum in dienst en de Datum uit dienst 

gelijk zijn aan de Datum uit dienst van het hierboven afgesloten dienstverband. Dit 

nieuwe dienstverband is uitsluitend bestemd voor de verwerking van de 

transitievergoeding. 

 Werktijd 'onregelmatig deeltijd' (tab 3) in combinatie met invloed verzekeringsplicht 

'code E' (tab 4). 

 Let op een juiste invulling van het ‘Vorig fiscaal jaarloon’. Deze bepaalt het toe te 

passen percentage ‘Bijzonder tarief’. 

 Op tab 3, verwijder Standaard loon, indien ingevuld. 

 Op tab 4 

◦  Soort inkomen aanpassen naar:  

▪ ‘Ontslagvergoeding / transitievergoeding’ vanaf 2017,of 

▪ ‘Overige pensioenen, lijfrenten, enz.’ in 2015 en 2016. 

◦ Contract aanpassen naar ‘Bepaalde tijd’. 

◦ Loonbelastingtabel aanpassen naar 'Groene tabellen (maand of 4 weken)’. 

◦ De vinken bij ‘Indicatie Prk Jong wn’ t/m ‘Indicatie ZW’ uitzetten  

(niet strikt nodig, maar is bedoeld voor de duidelijkheid). 

 Op tab 5 Reservering vakantiegeld en Reservering EJU beide zetten op ‘Geen 

reservering’ (niet strikt nodig, maar is bedoeld voor de duidelijkheid). 

 

Salarisberekening voor de transitievergoeding 

 Ga in Beheer werknemers op tab 9 naar de betreffende loonperiode 

1. Kies voor 'Nieuwe set componenten' 

2. Vul bij de component 227 (Bijzondere beloning) de omschrijving met 

‘Transitievergoeding’ *) 

3. Vul het bruto bedrag 

4. Klik vervolgens op 'Bruto-Netto' 

5. Opslaan 

6. Enz. 

of 

 Via de Salariskalender door de bovenstaande punten 2 en 3 bij het betreffende 

dienstverband te muteren. 

 

Specificatie van de transitievergoeding 

 Bij de werknemer wordt uitsluitend Loonheffing bijzondere beloning ingehouden. 

 Bij de werkgever wordt uitsluitend de Werkgeversheffing ZVW toegepast. 

 

*) Dit kan ook een aparte component zijn, bijv, 229 of 230. Overleg dit met uw Consultant! 


