
Voorbeeldbrief transitievergoeding 
 

Dit is een voorbeeldbrief in het kader van de transitievergoeding. De huidige tekst is een concept. Dit 

kun je gebruiken en toepassen op jouw eigen werksituatie. Er kunnen geenszins rechten aan worden 

ontleend. Je blijft dan ook volledig zelf verantwoordelijk.  

__________________________________________________________________________________  

 

AANGETEKEND, PER GEWONE POST EN E-MAIL 

 

Gegevens werknemer: 

<jouw naam> 

<jouw adres> 

<jouw postcode en woonplaats> 

<jouw e-mailadres> 

 

<jouw woonplaats, datum> 

 

Gegevens werkgever: 

<de naam werkgever> 

<het adres> 

<de postcode en plaats> 

 

Onderwerp: vast contract door ketenregeling 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Sinds <datum indiensttreding> werk ik op basis van een contract voor <bepaalde/onbepaalde> tijd. Op 

<einddatum> is het contract voor <bepaalde/onbepaalde> tijd in de functie van <noem 

functiebeschrijving> geëindigd.  

 

[OPTIONIEEL, Kies één van de onderstaande opties] 

<Het tijdelijke arbeidscontract is niet door u verlengd.> 

 

OF 

 

<Het arbeidscontract is door u opgezegd geworden.> 

 

OF 

 

<Het arbeidscontract is op uw verzoek door de kantonrechter te <zittingsplaats kantonrechter> 

ontbonden.> 

 

OF 

 

[In het geval er sprake is van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid] 

<U heeft een ontslagvergunning aangevraagd bij de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV) dat de opzegging van mijn arbeidscontract mogelijk heeft gemaakt. 

 

Gelet op artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en het vorenstaande bent u aan mij een 

transitievergoeding verschuldigd. Tot op heden heb ik deze transitievergoeding nog niet van u mogen 

ontvangen. De transitievergoeding is een geldbedrag dat u als werkgever bij opzegging van de 

arbeidsovereenkomst dient te vergoeden aan mij. Ik heb een periode van <noem de termijn> gewerkt 

bij uw horecaonderneming. De transitievergoeding bedraagt dan ook € <noem de hoogte van de 

transitievergoeding, te berekenen op rekenhulptransitievergoeding.nl/>.  

https://rekenhulptransitievergoeding.nl/


Daarbij verzoek en sommeer ik u de transitievergoeding uiterlijk binnen een termijn <noem een 

termijn> over te maken op bij bankrekening met rekeningnummer <IBAN-nummer> ten name van 

<jouw naam> onder vermelding van de transitievergoeding. Eveneens verzoek ik u vriendelijk om de 

overmaking van de transitievergoeding aan mij te bevestigen.  

 

<Indien u niet binnen de door mij gestelde termijn overgaat tot betaling van de transitievergoeding> 

OF  

<Indien u weigert de transitievergoeding aan mij te doen toekomen>, zal ik bij de kantonrechter een 

verzoekschrift indienen om alsnog dit geldbedrag te kunnen vorderen. Hierbij zullen aanvullende 

kosten bij u in rekening worden gebracht, namelijk de zogenaamde wettelijke rente vanaf <noem 

datum>. Deze termijn vangt aan een maand na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd. 

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij voorbaat dank. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

<jouw naam en jouw handtekening> 

 

 

 

 


