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Bijlage 6  Wachtgeldregelingen 
Zie artikel 3.10a van de cao. 

 

Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen ‘werknemer’ en ‘werkgever’.  

Met ‘werknemer’ wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel 3.10.a en deze bijlagen aanspraak kan maken 

op wachtgeld. De persoon is niet meer in dienst van de (voormalige) werkgever.  

Met ‘werkgever’ wordt de voormalige werkgever van de werknemer bedoeld, die één van de twee 

wachtgeldregelingen toepast. 

Er zijn twee wachtgeldregelingen. Kijk in artikel 3.10.a onder welke wachtgeldregeling de werknemer valt.  

 

Artikel 1  Wachtgeldregeling 1 

 

1.1. Voor wie geldt wachtgeldregeling 1? 

a. Wachtgeldregeling 1 geldt voor werknemers die genoemd zijn in artikel 3.10.a.2. Deze werknemers  komen in 

aanmerking voor een maandelijkse wachtgelduitkering die de  werkgever betaalt. Deze uitkering begint op de 

datum van het ontslag. 

b. De berekeningsgrondslag voor het wachtgeld is het salaris dat de werknemer verdiende in de maand voordat 

hij ontslagen werd, inclusief vakantietoeslag. Heeft de werknemer geen vast maandsalaris, dan vindt de  

berekening van het salaris in onderstaande situaties als volgt plaats:  

- Als de werknemer het afgelopen jaar een wisselend salaris had, dan wordt bij de berekening van het 

salaris uitgegaan van het gemiddelde salaris dat de werknemer kreeg over de 12 volle kalendermaanden 

vóór zijn ontslag, inclusief vakantietoeslag.  

- Als aan de werknemer een vergoeding voor onregelmatige diensten werd toegekend, dan wordt bij de 

berekening van het salaris de gemiddelde vergoeding per maand, berekend over de 12 volle 

kalendermaanden vóór zijn ontslag, meegenomen. Ook hier geldt dat de vakantietoeslag wordt 

meegenomen. 

c. Als het salaris dat hij verdiende voor zijn ontslag, door cao-loonstijgingen wordt aangepast (anders dan door 

een periodieke salarisverhoging), dan wordt bij de berekeningsgrondslag uitgegaan van dit aangepaste salaris, 

gerekend vanaf de datum waarop het salaris is veranderd.  

 

1.2. De werknemer schrijft zich in bij het UWV werkbedrijf.  

Als de werkgever de werknemer heeft meegedeeld dat hij ontslagen gaat worden, dan moet de werknemer  zich 

binnen 14 dagen inschrijven bij het UWV werkbedrijf, en zorgen dat hij ingeschreven blijft. Maar als de werknemer  

zich volgens de regels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet hoeft in te schrijven bij het 

UWV werkbedrijf, dan is de werknemer vrijgesteld van deze inschrijvingsplicht.  

 

1.3. Wat wordt er bedoeld met diensttijd? 

In wachtgeldregeling 1 wordt  het volgende met diensttijd bedoeld: 

a. De tijd dat de werknemer een arbeidsovereenkomst had voor bepaalde of onbepaalde tijd bij een werkgever 

die valt onder deze cao, de cao Gezinsverzorging of het Rechtsreglement Bijzonder Jeugdwerk.  

b. Van deze diensttijd wordt een periode afgetrokken in de volgende situaties: 

1. Is de werknemer door ontslag langer dan een jaar niet in dienst geweest? Dan wordt de periode die 

aan de onderbreking vooraf gaat niet meegeteld voor de bepaling van zijn diensttijd. Behalve als er 

sprake is van de situatie in artikel 1.4, lid b en c.  
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2. Is de diensttijd van de werknemer al eerder meegenomen bij de berekening van eerder toegekend 

wachtgeld of WW-uitkering? Dan wordt die periode niet meegeteld als diensttijd. Behalve als er 

sprake is van de situatie in artikel 1.4, leden  b en c.  

 

1.4. Hoe lang heeft de werknemer recht op wachtgeld? 

a. De duur van het wachtgeld is minimaal drie maanden. Hierbij worden voor ieder vol jaar diensttijd drie 

maanden opgeteld. De werknemer heeft  maximaal recht op 63 maanden wachtgeld.  

b. Als de werknemer al wachtgeld ontving op grond van wachtgeldregeling 1 op het moment dat de werknemer 

in dienst kwam, dan geldt het volgende:  

- de diensttijd die voor de berekening van de duur van dat wachtgeld is meegenomen, wordt opgeteld bij 

de diensttijd-periode voor het nieuwe wachtgeld.  

- Vervolgens wordt het aantal maanden dat de werknemer al wachtgeld heeft gekregen, afgetrokken van  

het aantal maanden dat de werknemer nu wachtgeld zou krijgen.  

- Dit geldt niet voor de werknemer die in aanmerking komt voor een verlengde wachtgelduitkering volgens 

lid c van dit artikel.  

c. Als de werknemer op het moment dat hij wordt ontslagen binnen vijf jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 

en een diensttijd heeft van minimaal 10 jaar, dan heeft hij recht op wachtgeld tot de dag waarop hij de AOW-

gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

 

1.5. Wat is de hoogte van het  wachtgeld? 

In artikel 1.3 en 1.4 staat hoeveel maanden de werknemer recht heeft op wachtgeld. In deze periode heeft de 

werknemer recht op het volgende bedrag: 

- Maand 1 tot en met 6:    100 % van de berekeningsgrondslag. 

- Maand 7 tot en met 9:    80 % van de berekeningsgrondslag. 

- Maand 10 tot en met 33:   75 % van de berekeningsgrondslag. 

- Vanaf maand 34:    70 % van de berekeningsgrondslag.   

De werknemer  heeft in de wachtgeldperiode tenminste recht op 80% van het minimumloon. De hoogte van het 

minimumloon staat in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. 

 

1.6. Wat gebeurt er als de werknemer  gaat werken? 

a. De werknemer moet onmiddellijk bij de oude werkgever de inkomsten uit arbeid of bedrijf opgeven die 

hij gaat verdienen of ontvangt vanaf de mededeling van het ontslag.  

b. Als de werknemer inkomsten heeft uit of in verband met arbeid of bedrijf, waarmee hij is begonnen op of 

na de dag dat ontslag is aangezegd, dan worden deze inkomsten afgetrokken van het wachtgeld. Dit gaat 

als volgt: 

- per maand wordt vastgesteld hoeveel inkomsten de werknemer heeft en hoe hoog de wachtgelduitkering 

is. Deze bedragen worden bij elkaar opgeteld. Als de uitkomst van deze som meer is dan de 

berekeningsgrondslag, dan wordt het meerdere afgetrokken van zijn wachtgeld.  

- Het bedrag dat de werknemer verdient met overwerk wordt hierbij niet als inkomsten aangemerkt.  

c. Had de werknemer vakantie of verlof in de periode direct voor het ontslag, of is hij op non-actief gesteld? 

En heeft de werknemer in deze periode inkomsten zoals genoemd in lid 1.6. lid a? Dan is 1.6. lid b ook van 

toepassing.  

d. Als de werknemer vóór zijn ontslag een bedrijf is begonnen of als de werknemer vóór zijn ontslag met een 

andere baan is begonnen waar de werknemer na zijn ontslag inkomsten uit heeft, dan worden deze ook 
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verrekend met het wachtgeld, zoals beschreven in artikel 1.6 lid b. Deze regel geldt niet altijd. Het 

wachtgeld wordt niet verlaagd als de werknemer aannemelijk kan maken dat er geen verband is tussen 

het ontslag en deze inkomsten of het toenemen van deze inkomsten en dat hij niet meer uren is gaan 

werken na zijn ontslag. Het bedrag dat de werknemer verdient met overwerk wordt hierbij niet als 

inkomsten aangemerkt.  

e. Als de werknemer door de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten niet precies weet wat zijn 

inkomsten per maand zijn en de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, dan laat 

de werknemer aan de werkgever weten hoeveel hij ongeveer over deze langere termijn gaat verdienen. 

Er wordt dan door de werkgever een voorlopig bedrag  vastgesteld. Dat bedrag wordt van het wachtgeld 

afgetrokken. Aan het einde van de termijn bekijkt de werkgever hoeveel de werknemer werkelijk heeft 

verdiend. De werkgever verrekent het verschil met het bedrag dat de werknemer al heeft gekregen. 

Artikel 1.6 leden a,  b en c en d zijn hierbij van toepassing, waarbij verrekend wordt over de langere 

termijn in plaats van over iedere maand apart.  

 

1.7. Wat gebeurt er als de werknemer aanspraak heeft op een uitkering? 

a. Als de werknemer aanspraak maakt op uitkeringen volgens de sociale verzekeringswetgeving, dan moet 

de werknemer dit meteen melden aan de oude werkgever. 

b. Als de werknemer aanspraak kan maken op een WAO-uitkering of WIA-uitkering en hij ontvangt minder 

dan 70 % van de berekeningsgrondslag voor deze uitkering dan wordt deze uitkering van het wachtgeld 

afgetrokken. De werknemer ontvangt dan het verschil. 

c. Als  de werknemer aanspraak kan maken op een uitkering volgens de WW, Ziektewet, WAO of WIA , en hij 

heeft hier recht op vanwege zijn oude werk, waarvoor deze werknemer ook recht heeft op wachtgeld, 

dan wordt de uitkering afgetrokken van het wachtgeld in de periode waarin de werknemer recht heeft op 

deze uitkering. De werknemer heeft dan alleen nog recht op wachtgeld als het wachtgeld bedrag hoger is 

dan de uitkering.  

 

1.8. Wanneer eindigt het recht  op wachtgeld? 

In deze situaties eindigt het recht op wachtgeld:  

a. Als de werknemer overlijdt. Het wachtgeld eindigt  op de dag na het overlijden van de werknemer. 

b. Als de werknemer recht heeft op een AOW-uitkering. Het wachtgeld eindigt op de dag dat de werknemer  de 

AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

c. Als de werknemer aanspraak kan maken op invaliditeitspensioen op grond van de arbeidsovereenkomst waar 

ook de wachtgeldregeling op gebaseerd is. Het recht op wachtgeld eindigt op de dag dat de werknemer 

aanspraak maakt op dit pensioen.  

d. Als de werknemer een passende functie heeft geweigerd, die hem werd aangeboden door zijn voormalige 

werkgever vanaf de mededeling van zijn  ontslag.  

e. Als de werknemer zich zo gedraagt, dat de werkgever de werknemer zou ontslaan als hij nog in dienst was 

geweest. 

 

1.9. Wanneer ontvangt de werknemer  minder wachtgeld? 

a. In de volgende situaties wordt het wachtgeld verlaagd als  de werknemer: 

- weigert een aangeboden passende functie te aanvaarden., onverminderd het bepaalde in 1.8. lid d. 

- geen gebruik maakt van de mogelijkheid om inkomsten te verkrijgen, op een manier die voor hem 

passend kan worden geacht .  
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- door eigen toedoen inkomsten als bedoeld in artikel 1.6 heeft prijsgegeven of door eigen schuld of 

toedoen verloren heeft doen laten gaan.  

Het bedrag waarmee het wachtgeld wordt verminderd, wordt als volgt berekend: 

- Per maand wordt vastgesteld hoeveel de werknemer per maand had kunnen verdienen als hij de baan 

had aangenomen of inkomen had gekregen of behouden en hoe hoog de wachtgelduitkering is. Deze 

bedragen worden bij elkaar opgeteld. Als de uitkomst van deze som meer is dan de berekeningsgrondslag, 

dan wordt het meerdere  afgetrokken van zijn wachtgeld.  

 

b. Het wachtgeld wordt niet uitbetaald voor de periode dat de volgende situaties zich voordoen: 

- De werknemer  houdt zich niet aan de verplichtingen die horen bij het wachtgeld genoemd in de artikelen 

1.2 en 1.6.a. 

- de werknemer heeft een vaste woonplaats in het buitenland, tenzij  zijn oude werkgever de werknemer 

hier toestemming voor heeft gegeven. 

- de werknemer houdt zich niet aan de afspraken met de uitkeringsinstantie, waardoor hij zijn WW-, WAO-, 

ziektewet- of WIA-uitkering verliest. 

- De werknemer niet de juiste of volledige gegevens doorgeeft die nodig zijn om het wachtgeld te kunnen 

berekenen.  

 

1.10. Gaat de werknemer  verhuizen? 

Als de werknemer een andere baan heeft gevonden of de mogelijkheid heeft om een bedrijf te starten, en hij 

daarvoor moet verhuizen, dan kan de oude werkgever de werknemer een tegemoetkoming in de verhuiskosten 

toekennen zoals omschreven in artikel 7.17 van de cao. 

 

1.11. Wanneer wordt het wachtgeld uitbetaald? 

De werknemer krijgt het wachtgeld per maand uitbetaald. De werkgever kan het wachtgeld in langere  termijnen 

betalen. Dat kan alleen als de werknemer daar toestemming voor geeft. 

 

1.12. Wat gebeurt er met het wachtgeld als de werknemer  overlijdt? 

Als de werknemer overlijdt, en de werknemer heeft nog recht op wachtgeld, dan ontvangen zijn nabestaanden een 

bedrag. Met nabestaanden worden de personen bedoeld die staan beschreven in artikel 7:674 derde lid van het 

Burgerlijk Wetboek. Dit  bedrag wordt als volgt berekend: 

- de nabestaanden hebben recht op een bedrag, ter hoogte van de berekeningsgrondslag. Zij ontvangen vanaf 

de eerste dag na overlijden van de werknemer het wachtgeld over de rest van de maand waarin de 

werknemer is overleden, en de twee gehele maanden daarna.  

- Had de werknemer echter recht op een deel van het wachtgeldbedrag, om een reden die staat in artikel 1.6, 

1.7, 1.8 of 1.9?Dan ontvangen de nabestaanden vanaf de eerste dag na overlijden van de werknemer het 

wachtgeld over de rest van de maand waarin de werknemer is overleden, en de twee gehele maanden daarna.  

 

1.13. Opbouw vrijwillig pensioen 

a. Heeft de werknemer recht op wachtgeld, en kiest hij voor een vrijwillige voortzetting van de deelneming in de 

pensioenregeling die hij bij zijn oude werkgever had? En zet de werknemer deze voor minstens de helft voort? 

Dan heeft de werknemer recht op een tegemoetkoming van zijn kosten. Deze tegemoetkoming is de helft van 

het werkgeversaandeel dat de werkgever gedurende een volle maand voor de werknemer zou hebben betaald 

als hij nog in dienst was geweest. Daarbij wordt gekeken naar het werkgeversaandeel in de maand voordat de 
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werknemer  ontslagen werd. Als in deze maand het premiepercentage voor het pensioen is veranderd, dan 

betaalt de werkgever het nieuwe percentage.  
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Artikel 2  Wachtgeldregeling 2 

 

2.1. Voor wie geldt wachtgeldregeling 2? 

a. Wachtgeldregeling 2 geldt voor werknemers die genoemd zijn in artikel 3.10.a.3 van de cao, als aan alle 

voorwaarden uit artikel 2 van deze bijlage is voldaan. Deze werknemers  komen in aanmerking voor een 

maandelijkse uitkering die de oude werkgever betaalt. De wachtgelduitkering begint op de datum van de dag 

van het ontslag.  

b. De berekeningsgrondslag voor het wachtgeld is het salaris dat de werknemer verdiende in de maand voordat 

hij ontslagen werd, inclusief vakantietoeslag. Heeft de werknemer geen vast maandsalaris, dan vindt de 

berekening van het salaris in onderstaande situaties als volgt plaats:  

- Als de werknemer het afgelopen jaar een wisselend salaris had, dan wordt bij de berekening van het 

salaris uitgegaan van het gemiddelde salaris dat de werknemer kreeg over de 12 volle kalendermaanden 

vóór zijn ontslag, inclusief vakantietoeslag..  

- Als aan de werknemer een vergoeding voor onregelmatige diensten werd toegekend, dan wordt bij de 

berekening van het salaris de gemiddelde vergoeding per maand, berekend over de 12 volle 

kalendermaanden vóór zijn ontslag, meegenomen. Ook hier geldt dat de vakantietoeslag wordt 

meegenomen. 

c. Als het salaris dat hij verdiende voor zijn ontslag, door cao-loonstijgingen wordt aangepast (anders dan door 

een periodieke salarisverhoging), dan wordt bij de berekeningsgrondslag uitgegaan van dit aangepaste salaris, 

gerekend vanaf de datum waarop het salaris is veranderd.  

 

2.2. De werknemer schrijft zich in bij het UWV werkbedrijf  

Als de werkgever de werknemer heeft meegedeeld dat hij ontslagen gaat worden, dan moet de werknemer  zich 

binnen 14 dagen inschrijven bij het UWV werkbedrijf, en zorgen dat hij ingeschreven blijft. Maar als de werknemer 

zich volgens de regels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet hoeft in te schrijven bij het  

UWV werkbedrijf, dan is de werknemer vrijgesteld van deze inschrijvingsplicht.  

 

2.3. Wat wordt er bedoeld met diensttijd? 

a. In wachtgeldregeling 2 wordt het volgende bedoeld met diensttijd: de tijd dat de werknemer een 

arbeidsovereenkomst had voor bepaalde of onbepaalde tijd bij zijn laatste werkgever. 

b. Als de diensttijd al  eerder is meegenomen voor de berekening van wachtgeld  of een werkloosheidsuitkering, 

dan worden de maanden die zijn gebruikt voor de berekening van deze uitkering of dit wachtgeld, afgetrokken 

van de diensttijd. Behalve wanneer de werknemer recht heeft op een langere periode wachtgeld, zoals staat 

in artikel 2.4 lid b. 

 

2.4. Hoe lang heeft de werknemer recht op wachtgeld? 

a. De werknemer heeft  recht op drie maanden wachtgeld voor ieder vol jaar dat hij bij de werkgever heeft 

gewerkt. De werknemer heeft recht op maximaal  24 maanden wachtgeld.  

b. Als de werknemer voldoet aan de volgende drie voorwaarden, dan heeft hij recht op wachtgeld tot de dag 

waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.  

- Als de werknemer op het moment dat hij wordt ontslagen, binnen vijf jaar de AOW-gerechtigde leeftijd 

bereikt. 

- Als de werknemer een diensttijd van minimaal 15 jaar heeft bij werkgevers die onder deze cao vallen 

- Als deze periode nooit langer dan 1 jaar onderbroken is geweest. 
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2.5.  Wat is de hoogte van het wachtgeld?  

a. Het wachtgeld is gelijk aan het bedrag dat nodig is om (het totaal van) de volgende vormen van inkomsten: 

1. de verzekering of voorziening tegen de gevolgen van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid; 

2. inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf die de werknemer vanaf of na de dag van het ontslag 

heeft ontvangen 

aan te vullen op de volgende wijze: 

- Maand 1 tot en met 3:    tot 93% van de berekeningsgrondslag. 

- Maand 4 tot en met 12:    tot 83 % van de berekeningsgrondslag. 

- Maand 12 tot en met 24:   tot 73 % van de berekeningsgrondslag. 

b. Heeft de werknemer langer recht wachtgeld, op grond van artikel 2.4 lid b? Dan heeft de werknemer in deze 

verlengingsperiode recht een aanvulling tot 70% van de berekeningstoeslag.  

2.6. Wat gebeurt er als de werknemer  gaat werken? 

a. De werknemer moet onmiddellijk bij de oude werkgever de inkomsten uit arbeid of bedrijf opgeven die hij 

gaat verdienen of al ontvangt vanaf de mededeling van het ontslag.  

b. Als de werknemer inkomsten heeft uit of in verband met arbeid of bedrijf, waarmee hij is begonnen op of na 

de dag dat ontslag is aangezegd, dan worden deze inkomsten afgetrokken van het wachtgeld. Dit gaat als 

volgt: 

- per maand wordt vastgesteld hoeveel inkomsten de werknemer heeft en hoe hoog de wachtgelduitkering 

is. Deze bedragen worden bij elkaar opgeteld. Als de uitkomst van deze som meer is dan de 

berekeningsgrondslag, dan wordt het meerdere  afgetrokken van zijn wachtgeld.  

- Het bedrag dat de werknemer  verdient met overwerk wordt hierbij niet als inkomsten aangemerkt .  

c. Had de  werknemer vakantie of verlof in de periode direct voor het ontslag, of is hij op non-actief gesteld? En 

heeft de werknemer in deze periode inkomsten zoals genoemd in lid 2.6. lid a? Dan is 2.6. lid b ook van 

toepassing.  

d. Als de werknemer vóór zijn ontslag een bedrijf is begonnen of als de werknemer vóór zijn ontslag met een 

andere baan is begonnen waar de werknemer na zijn ontslag inkomsten uit heeft, dan worden deze ook 

verrekend met het wachtgeld, zoals beschreven in artikel 2.6 lid b. Deze regel geldt niet altijd. Het wachtgeld 

wordt niet verlaagd als de werknemer aannemelijk kan maken dat er geen verband is tussen het ontslag en 

deze inkomsten of het toenemen van deze inkomsten en dat hij niet meer uren is gaan werken na zijn ontslag. 

Het bedrag dat de werknemer verdient met overwerk wordt hierbij niet als inkomsten aangemerkt. 

e. Als de werknemer door de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten niet precies weet wat zijn 

inkomsten per maand zijn en de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, dan laat de 

werknemer aan de werkgever weten hoeveel hij ongeveer  over deze langere termijn gaat verdienen. Er wordt 

dan door de werkgever een voorlopig bedrag vastgesteld. Dat bedrag wordt van het wachtgeld afgetrokken. 

Aan het einde van de termijn bekijkt de werkgever hoeveel de werknemer werkelijk heeft verdiend. De 

werkgever verrekent het verschil met het bedrag dat de werknemer al heeft gekregen. Artikel 2.6 leden a, b 

en c en d zijn hierbij van toepassing, waarbij verrekend wordt over de langere termijn in plaats van over iedere 

maand apart.  

 

2.7. Wat gebeurt er als de werknemer aanspraak heeft op een uitkering? 

a. Als de werknemer aanspraak maakt op uitkeringen volgens de sociale verzekeringswetgeving, dan moet de 

werknemer dit meteen melden aan de oude werkgever. 



  

  

 
8 van 10 

 

 

  
      

Jeugdzorg 2015 - 2016 

b. Als de werknemer aanspraak kan maken op een WAO-uitkering of WIA-uitkering en hij ontvangt minder dan 

70 % van de berekeningsgrondslag voor deze uitkering dan wordt deze uitkering van het wachtgeld 

afgetrokken. De werknemer ontvangt dan het verschil. 

c. Als de werknemer aanspraak kan maken op een uitkering volgens de WW, Ziektewet, WAO of WIA ,   en hij 

heeft hier recht op vanwege zijn oude werk, waarvoor deze werknemer ook recht heeft op wachtgeld, dan 

wordt de uitkering van het wachtgeld afgetrokken in de periode waarin de werknemer recht heeft op deze 

uitkering. De werknemer heeft  dan alleen nog recht op wachtgeld als het wachtgeld bedrag hoger is dan de 

uitkering. 

 

2.8. Wanneer eindigt het recht  op wachtgeld? 

In deze situaties eindigt het recht op wachtgeld:  

a. Als de werknemer overlijdt. Het wachtgeld eindigt  op de dag na het overlijden van de werknemer. 

b. Als de werknemer recht heeft op een AOW-uitkering. Het wachtgeld eindigt op de dag dat de werknemer  de 

AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

c. Als de werknemer aanspraak kan maken op invaliditeitspensioen op grond van de arbeidsovereenkomst waar 

ook de wachtgeldregeling op gebaseerd is. Het recht op wachtgeld eindigt op de dag dat de werknemer 

aanspraak maakt op dit pensioen.  

d. Als de werknemer een passende functie heeft geweigerd, die hem werd aangeboden door zijn voormalige 

werkgever vanaf de mededeling van zijn  ontslag.  

e. Als de werknemer zich zo gedraagt, dat de werkgever de werknemer zou ontslaan als hij nog in dienst was 

geweest. 

 

2.9. Wanneer ontvangt de werknemer  minder wachtgeld? 

a. In de volgende situaties wordt het wachtgeld verlaagd als  de werknemer: 

- weigert een aangeboden functie te aanvaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 

- geen gebruik maakt van de mogelijkheid om inkomsten te verkrijgen, op een manier die voor hem 

passend kan worden geacht.  

- door eigen toedoen inkomsten als bedoeld in artikel 2.6 heeft prijsgegeven of door eigen schuld of 

toedoen verloren heeft doen laten gaan.  

Het bedrag waarmee het wachtgeld wordt verminderd, wordt als volgt berekend: 

Per maand wordt vastgesteld hoeveel de werknemer per maand had kunnen verdienen als hij de baan had 

aangenomen of inkomen had gekregen of behouden en hoe hoog de wachtgelduitkering is. Deze bedragen 

worden bij elkaar opgeteld. Als de uitkomst van deze som meer is dan de berekeningsgrondslag, dan wordt 

het meerdere  afgetrokken van zijn wachtgeld.  

 

b. Het wachtgeld wordt niet uitbetaald voor de periode dat de volgende situaties zich voordoen: 

- De werknemer houdt zich niet aan de verplichtingen die horen bij het wachtgeld genoemd in de artikelen 

2.2 en 2.6.a. 

- De werknemer heeft een vaste woonplaats in het buitenland, tenzij zijn oude werkgever de werknemer 

hier toestemming voor heeft gegeven. 

- De werknemer houdt zich niet aan de afspraken met de uitkeringsinstantie, waardoor hij zijn WW-, WAO-, 

ziektewet- of WIA-uitkering verliest. 

- De werknemer niet de juiste of volledige gegevens doorgeeft die nodig zijn om het wachtgeld te kunnen 

berekenen.  
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2.10. Wanneer wordt het wachtgeld uitbetaald? 

De werknemer krijgt het wachtgeld per maand uitbetaald. De werkgever kan het wachtgeld in langere  termijnen 

betalen. Dat kan alleen als de werknemer daar toestemming voor geeft. 

 

2.11. Extra geld als de werknemer vrijwillig pensioen blijft opbouwen 

Heeft de werknemer recht op wachtgeld, en kiest hij voor een vrijwillige voortzetting van de deelneming in de 

pensioenregeling die hij bij de oude werkgever had? En zet de werknemer  deze voor minstens de helft  voort? Dan 

heeft de werknemer recht op een tegemoetkoming van zijn kosten. Deze tegemoetkoming is de helft van het 

werkgeversaandeel dat de werkgever gedurende een volle maand voor de werknemer zou hebben betaald als hij 

nog in dienst was geweest. Daarvoor wordt gekeken naar het werkgeversaandeel in de maand voordat de 

werknemer ontslagen werd. Als in deze maand het premiepercentage voor het pensioen is  veranderd, dan betaalt 

de werkgever het nieuwe percentage.  
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