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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:
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Het einde van het dienstverband van een werknemer heeft heel 

wat voeten in de aarde. De arbeidsovereenkomst moet allereerst 

rechtsgeldig eindigen en vervolgens moet het vertrek van de 

werknemer administratief worden verwerkt. Hierbij speelt de 

arbeidsrechtelijke kant een rol, maar komen ook allerlei praktische 

en financiële zaken om de hoek kijken. Deze toolbox geeft u de 

handvatten om het einde van een dienstverband goed te kunnen 

afhandelen. 
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Alle aandachtspunten van de administratie bij uitdiensttreding

Als een werknemer uw organisatie gaat verlaten – ongeacht de reden – is er werk aan de winkel. Om te beginnen 
is het belangrijk om de uitdiensttreding schriftelijk aan te kondigen of bevestigen. Hoe die vastlegging er precies 
uitziet, hangt af van de aanleiding of reden van het vertrek. In stap 2 van deze toolbox vindt u voor elk van de meest 
voorkomende vertrekredenen een handige voorbeeldbrief.

Eindafrekening van alle arbeidsvoorwaarden
Staat de uitdiensttreding eenmaal op papier, dan begint de papierwinkel pas goed. Gedurende het dienstverband 
heeft de werknemer vakantiedagen opgebouwd en misschien wel deelgenomen aan een pensioenregeling of gebruik 
gemaakt van een auto van de zaak. Van al die arbeidsvoorwaarden moet de balans worden opgemaakt die moet leiden 
tot een eindafrekening. Ook daar loodst deze toolbox u doorheen. 

Ontslagvergoeding bij onvrijwillig vertrek
Is het vertrek van de werknemer niet op eigen verzoek, dan komt er ook nog een ontslagvergoeding om de hoek 
kijken. Elke werknemer die niet vrijwillig vertrekt, heeft in principe recht op een transitievergoeding. De berekening 
en verwerking van vertrekvergoedingen is aan speciale regels gebonden. In stap 4 van deze toolbox vindt u alle 
bijzonderheden.

Ook oog voor de praktische kant
De administratie bij uitdiensttreding beperkt zich niet tot de financiële en arbeidsvoorwaardelijke afwik-
keling. Er zijn ook nog een aantal praktische zaken die moeten worden geregeld bij het vertrek van een 
werknemer. Denk aan het innemen van spullen, het uitreiken van een getuigschrift en het voeren van 
een exitgesprek. In stap 6 van deze toolbox vindt u voor deze zaken de nodige hulpmiddelen.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
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Stap 2 De uitdiensttreding vastleggen

 MAATWERKBRIEF Voorbeeldbrief ontslag in de proeftijd bevestigen 

Een arbeidsovereenkomst in de proeftijd opzeggen is alleen mogelijk als er schriftelijk een rechtsgeldige 
proeftijd is afgesproken. Maakt u gebruik van de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te beëindigen in de 
proeftijd, zorg er dan voor dat u kunt bewijzen dat u binnen de proeftijd heeft opgezegd. Hier kunt u deze 
maatwerkbrief voor gebruiken. 

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Bij een 
arbeidsovereenkomst die loopt tot een bepaalde kalenderdatum moet u minimaal 1 maand van tevoren 
melding maken over de actie die u gaat ondernemen: verlengen of beëindigen. Dit heet aanzeggen. Met 
deze maatwerkbrief kunt u de medewerker aanzeggen.

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Bevestig intreden ontbindende voorwaarde arbeidscontract

In een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde staan. Als de afgesproken voorwaarde 
rechtsgeldig is en die voorwaarde treedt in dan eindigt de arbeidsovereenkomst.
Met deze maatwerkbrief bevestigt u aan de werknemer dat de ontbindende voorwaarde is ingetreden en 
wat de gevolgen hiervan zijn.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/proeftijd/tools/voorbeeldbrief-ontslag-in-de-proeftijd-bevestigen.html
https://www.rendement.nl/arbeidsrecht/tools/aanzeggen-dienstverband-bepaalde-tijd.html
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/tools/bevestig-intreden-ontbindende-voorwaarde-arbeidscontract.html
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 MAATWERKBRIEF Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 
bereikt, opzeggen zonder dat de werkgever toestemming nodig heeft van UWV of van de kantonrechter.
Het arbeidscontract moet dan wel vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gesloten. Als 
u het dienstverband met de AOW-gerechtigde werknemer wilt opzeggen, kunt u deze maatwerkbrief 
gebruiken.

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Bevestiging einde dienstverband met wederzijds goedvinden

Als ue organisatie en een werknemer zijn overeengekomen dat de samenwerking moet eindigen, is een 
brief is een goede manier om uw medewerkers te informeren over de afwikkeling van het dienstverband. In 
de brief vermeldt u zaken als de einddatum, de bedrijfseigendommen die nog ingeleverd moeten worden 
en het tijdstip van de eindafrekening. Met deze modelbrief informeert u de medewerker over alle zaken die 
met het einde van zijn dienstverband samenhangen.

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer

Een brief is een nette manier om te bevestigen dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen. U kunt de 
gelegenheid gebruiken om de stappen aan te kondigen die u nog wilt zetten om het dienstverband op 
een prettige manier af te wikkelen. In de meeste gevallen volstaat een korte bevestiging, die u niet al te 
veel tijd hoeft te kosten. Zeker niet met deze modelbrief, die u gemakkelijk aan uw specifieke situatie kunt 
aanpassen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/aow/tools/voorbeeld-ontslagbrief-aow-gerechtigde.html
https://www.rendement.nl/ontslag-met-wederzijds-goedvinden/tools/bevestiging-einde-dienstverband-met-wederzijds-goedvinden.html
https://www.rendement.nl/ontslag-met-wederzijds-goedvinden/tools/bevestiging-einde-dienstverband-op-initiatief-werknemer.html
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 MAATWERKBRIEF Informeren over ontslag om bedrijfseconomische redenen

Met deze kant-en-klare brief informeert u uw werknemers over de aanvraag van een ontslagvergunning om 
bedrijfseconomische redenen. U heeft een gesprek gevoerd met uw werknemer waarin u de situatie heeft 
uitgelegd. Door middel van deze brief laat u de werknemer weten dat u inmiddels een ontslagvergunning 
bij UWV heeft aangevraagd en legt u hem de vervolgstappen uit.

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Als het einde nadert van de twee jaar loondoorbetalingsplicht, beoordeelt UWV of de werknemer en 
de werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Is dat het geval, dan houdt 
de verplichting op om nog langer het loon door te betalen. Ook het ontslagverbod tijdens ziekte geldt 
niet meer na 104 weken loondoorbetalingsplicht. In overleg met de werknemer kunt u besluiten om de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen 
middels deze modelbrief.

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Voorbeeldbrief ontbinding arbeidscontract bevestigen

Als opzegging van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, kan de rechter de arbeidsovereenkomst 
ontbinden. Na de uitspraak over de ontbinding bevestigt u aan de werknemer de datum van de ontbinding. 
Ook informeert u over de eindafrekening, het inleveren van de bedrijfseigendommen en het exitgesprek. 
Deze voorbeeldbrief maakt het u gemakkelijk.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ontslag/tools/informeren-over-ontslag-om-bedrijfseconomische-redenen.html
https://www.rendement.nl/ontslag/tools/ontslag-met-wederzijds-goedvinden-na-twee-jaar-ziekte.html
https://www.rendement.nl/ontslag/tools/voorbeeldbrief-ontbinding-arbeidscontract-bevestigen.html
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 MAATWERKBRIEF Voorbeeld ontslagbrief ontslag op staande voet

Als u een werknemer op staande voet ontslaat, moet u dit schriftelijk te bevestigen. De eisen bij een 
rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn strikt. Het is belangrijk dat u de werknemer de kans geeft om 
zijn visie te geven op de gang van zaken (hoor- en wederhoor). U bent verplicht het ontslag op staande 
voet onverwijld (zo snel mogelijk) mede te delen aan de werknemer, onder vermelding van de reden. 
Dit voorbeeld van een ontslagbrief hoeft u alleen maar in te vullen om een ontslag op staande voet te 
bevestigen.

Opmerkingen

Stap 3 De balans opmaken bij vertrek

 NIEUWS Noodzakelijke apparatuur inleveren of afrekenen bij vertrek

Als uw organisatie aan een werknemer gereedschappen of apparatuur vergoedt, verstrekt of ter beschikking 
stelt die de werknemer nodig heeft voor zijn werk, kan dit onbelast gebeuren. Maar zodra de werknemer de 
voorziening niet meer nodig heeft, is directe actie vereist! In dit nieuwsartikel leest u er meer over.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Vakantiedagen afrekenen bij vertrek

Een werknemer die uit dienst gaat, zal bijna nooit precies het aantal vakantiedagen hebben opgenomen 
dat hij tot de datum van uitdiensttreding had opgebouwd. Het is dus zaak om de balans op te maken en te 
kijken wat er nog moet worden afgerekend. Deze infographic zet de mogelijke situaties op een rijtje.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ontslag-op-staande-voet/tools/voorbeeld-ontslagbrief-ontslag-op-staande-voet.html
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/nieuws/noodzakelijke-apparatuur-inleveren-of-afrekenen-bij-vertrek.html
https://www.rendement.nl/vakantiedagen/infographics/vakantiedagen-afrekenen-bij-vertrek.html
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 NIEUWS Informeer de werknemer over zijn pensioen bij uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst treedt, zijn er verschillende zaken die u moet afhandelen. Pensioen is een 
arbeidsvoorwaarde die werkgevers hierbij soms over het hoofd zien, terwijl het zeer belangrijk is om dit 
goed te regelen. Denk aan de afmelding bij de pensioenuitvoerder, het informeren over mogelijk verlies van 
aanspraken en de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting.

Opmerkingen

 ARTIKEL Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als 
loon in natura. De auto van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde. In dit verdiepingsartikel leest u 
de regels rond bijzondere situaties én de administratieve handelingen die hierbij komen kijken, waaronder 
de afhandeling als een werknemer uit dienst gaat.

Opmerkingen

Stap 4 De vertrekvergoeding bepalen

 TOOLBOx Zo berekent u de correcte transitievergoeding

Als werkgever moet u aan werknemers die u ontslaat – of van wie u de arbeidsovereenkomst niet verlengt – 
een transitievergoeding betalen. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer 
en de duur van het dienstverband en kan zo een flinke kostenpost zijn. 
Het is dus zaak om de werknemer te geven waar hij recht op heeft, maar ook niet meer te betalen dan 
noodzakelijk is. Deze toolbox zet alle bijzonderheden rondom de transitievergoeding op een rij en loodst u 
langs de regels en uitzonderingen. 

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/nieuws/informeer-bij-uitdiensttreding-over-pensioen.html
https://www.rendement.nl/autovandezaak/verdiepingsartikel/uitzonderingen-op-en-bijzondere-situaties-rondom-de-bijtelling.html
https://www.rendement.nl/toolbox/zo-berekent-u-de-correcte-transitievergoeding.html
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 NIEUWS Ontslagvergoeding hoeft geen transitievergoeding te zijn

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zal een werknemer vaak een vergoeding meekrijgen. Dit 
hoeft geen transitievergoeding te zijn. Er zijn meer vergoedingen waar werkgevers mogelijk mee te maken 
krijgen. In dit nieuwsartikel leest u er meer over.

Opmerkingen

 NIEUWS Geen arbeidskorting bij ontslagvergoeding

Over loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals een ontslag- of transitievergoeding wordt geen 
arbeidskorting verrekend. Onlangs stond een werknemer voor de rechter die daarom probeerde aan te 
tonen dat de som geld die hij had ontvangen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking was. U leest de 
bijzonderheden in dit nieuwsartikel. 

Opmerkingen

 V & A Hoe berekenen we de ZVW-heffing over een ontslagvergoeding?

Over de ontslagvergoeding die uw organisatie aan een werknemer uitkeert, is werkgeversheffing 
Zorgverzekeringswet verschuldigd. In deze Vraag & Antwoord leest u hoe die heffing moet worden 
berekend. 

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ontslag/nieuws/ontslagvergoeding-hoeft-geen-transitievergoeding-te-zijn.html
https://www.rendement.nl/transitievergoeding/nieuws/geen-arbeidskorting-bij-ontslagvergoeding.html
https://www.rendement.nl/gouden-handdruk/vraag-en-antwoord/hoe-berekenen-we-de-zvw-heffing-over-een-ontslagvergoeding
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 NIEUWS In 2021 excessieve vertrekvergoeding vanaf € 568.000

Per 1 januari 2021 bedraagt de grens voor de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding € 568.000. 
Werkgevers betalen over het deel van een vertrekvergoeding dat boven dit bedrag uitkomt 75% aan pseudo-
eindheffing. Hoe de berekening en aangifte van excessieve vertrekvergoedingen in zijn werk gaat, leest u in 
dit nieuwsartikel.

Aparte aangifte vereist
Een werkgever mag de pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen niet opnemen 
in zijn reguliere aangifte loonheffingen. Hij moet de aangifte voor de vergoeding schriftelijk 
indienen met een apart aangifteformulier.

Opmerkingen

Stap 5 De eindafrekening maken

 ARTIKEL De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het 
uitkeren van een eventuele transitievergoeding. Voor u als salarisadministrateur is de financiële en fiscale 
kant van het einde van een dienstverband echter minstens zo belangrijk. En bij die eindafrekening komt 
heel wat meer kijken dan alleen de uitbetaling van het loon waar de vertrekkende werknemer nog recht op 
heeft! Lees alle bijzonderheden in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 CHECKLIST Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

Als de dienstbetrekking eindigt – om welke reden dan ook – moet de werkgever een eindafrekening maken. 
Hierbij komen allerlei zaken aan bod die goed in de salarisadministratie verwerkt moeten worden. Niet 
alleen reguliere zaken als het laatste loon of de uitbetaling van openstaande vakantiedagen maar ook een 
eventuele bijzondere uitkering en ontslagvergoeding verdienen hierbij aandacht. 

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/aangifte-loonheffingen/nieuws/in-2021-excessieve-vertrekvergoeding-vanaf--568000.html
https://www.rendement.nl/loonadministratie/verdiepingsartikel/de-aandachtspunten-van-de-eindafrekening-bij-uitdiensttreding.html
https://www.rendement.nl/ontslag/tools/eindafrekening-maken-bij-uitdiensttreding-werknemer.html
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Deze checklist biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een 
eindafrekening.

Opmerkingen

 V & A Mogen we studiekosten inhouden op de eindafrekening?

Bij werknemers die uit dienst gaan, kan er sprake zijn van een studieschuld richting uw onderneming. 
Bijvoorbeeld als zij uw organisatie verlaten binnen een jaar nadat zij een opleiding op uw kosten hebben 
mogen volgen. Hoe moet u die studiekosten terugvorderen? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 ARTIKEL De administratieve afhandeling bij overlijden van een werknemer

Als een werknemer van uw onderneming komt te overlijden, is dat een bijzonder verdrietige situatie. 
Hoewel u hoopt dat u er nooit mee te maken zult krijgen, is het wel goed om te weten hoe u in zo’n situatie 
bekwaam kunt optreden. En daarbij is niet alleen de administratieve (salaris)afhandeling belangrijk. Het is 
ook goed om stil te staan bij de organisatorische zaken rondom het overlijden van een werknemer. In dit 
verdiepingsartikel staan alle aandachtspunten op een rijtje.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/studiekosten/vraag-en-antwoord/mogen-we-studiekosten-inhouden-op-de-eindafrekening
https://www.rendement.nl/loonadministratie/verdiepingsartikel/de-administratieve-afhandeling-bij-het-overlijden-van-een-werknemer.html
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Stap 6 Praktische zaken om te regelen

 CHECKLIST Aandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer

Naast zaken als het maken van een eindafrekening en het officieel vastleggen van de uitdiensttreding, zijn 
er ook nog een aantal praktische zaken waaraan de werkgever aandacht moet besteden als een werknemer 
uit dienst treedt. Bekijk aan de hand van deze checklist wat u mogelijk nog moet regelen bij het vertrek van 
een werknemer.

Opmerkingen

 NIEUWS Exitgesprek helpt bij ontwikkeling van uw organisatie

Het is niet altijd leuk als een werknemer uit dienst treedt, maar de werkgever kan zijn vertrek aangrijpen 
voor een exitgesprek. Als zo’n gesprek goed wordt gevoerd, levert dat waardevolle informatie op over 
de verbeterpunten van een team, afdeling of zelfs de hele organisatie.In dit nieuwsartikel staan de 
aandachtspunten op een rijtje.

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Getuigschrift bij einde dienstbetrekking

Een werknemer die jarenlang bij uw bedrijf heeft gewerkt, stelt het zeer op prijs als zijn verdiensten in 
een getuigschrift worden vermeld. Deze tool vermeldt de minimale eisen waaraan een getuigschrift moet 
voldoen. Voor de ene werknemer zal dit voldoende zijn, maar voor een andere werknemer zult u toch het 
getuigschrift wat willen aanvullen als hij veel voor uw bedrijf heeft betekend. Het voorbeeld getuigschrift 
kan onder meer worden uitgebreid met een positief oordeel over het functioneren.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ontslag/tools/aandachtspunten-bij-uitdiensttreding-van-een-werknemer.html
https://www.rendement.nl/projectmanagement/nieuws/exitgesprek-helpt-bij-ontwikkeling-van-uw-organisatie.html
https://www.rendement.nl/ontslag/tools/getuigschrift-bij-einde-dienstbetrekking.html
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 V & A Wanneer moeten personeelsgegevens in de prullenbak?

Zodra een werknemer uit dienst is, kunt u zeker niet het hele personeelsdossier door de 
papierversnipperaar halen. Rond de gegevens van een werknemer heeft u met verschillende 
bewaartermijnen te maken. Zorg ervoor dat u weet wanneer u wat precies mag of moet weggooien! In deze 
Vraag & Antwoord leest u de wettelijke bewaartermijnen per soort document.

Niet te lang, niet te kort
Als u bij een controle door de Belastingdienst de door de inspecteur verzochte gegevens niet 
kunt overleggen of de privacyregels schendt door bepaalde gegevens te lang te bewaren, kan 
dat uw organisatie duur komen te staan.

Opmerkingen

 CHECKLIST Privacy bij uitdiensttreding

Informatiebeveiliging is mensenwerk. Bij personeel dat in dienst komt, maar ook bij vertrekkend personeel, 
is het verstandig om het onderwerp informatiebeveiliging in te bouwen in de procedures. U kunt bij nieuw 
personeel controleren of het nieuwe personeelslid een sleutel krijgt voor het pand, welke inloggegevens 
de nieuwe werknemer ontvangt, en of er referenties zijn gecheckt voordat het contract is getekend. Bij 
vertrekkend personeel controleert u of de sleutel is teruggegeven, inloggegevens zijn uitgeschakeld, 
enzovoorts. Deze tool biedt u een checklist voor vertrekkende werknemers.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de administratieve verplich-
tingen bij uitdiensttreding, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als 
abonnee gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een 
antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonadministratie/vraag-en-antwoord/wanneer-moeten-personeelsgegevens-in-de-prullenbak
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/privacy-bij-uitdiensttreding.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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