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Aanzegplicht In het kort 

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft per 1 januari 2015 de 'aanzegplicht’ 

geïntroduceerd. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet tijdig 

aanzegt, dan is er een vergoeding verschuldigd. 

Wat houdt de aanzegplicht in? 

De aanzegplicht per 1 januari 2015 brengt met zich mee dat de werkgever uiterlijk één 

maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt de werknemer schriftelijk 

moet mededelen: 

(i) óf de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, 

(ii) onder welke voorwaarden. 

 

Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer, behalve voor 

overeenkomsten zonder vastgestelde einddatum (bijvoorbeeld voor een bepaald project). 

Als de werkgever de aanzegging niet of niet op tijd doet, dan eindigt de 

arbeidsovereenkomst wel op de overeengekomen einddatum, maar de werkgever is dan wel 

een vergoeding aan de werknemer verschuldigd.  

 

Hoe hoog is de vergoeding niet-nakoming aanzegplicht? 

De vergoeding niet-nakoming aanzegplicht bedraagt 

(i) één maandsalaris als de werkgever de aanzegging geheel niet heeft gedaan of  

(ii) een pro rata bedrag van het maandsalaris als de aanzegging wel is gedaan, maar korter 

dan een maand voor de einddatum. 

 

Let op: Die vergoeding is dus ook van toepassing bij verlenging van de overeenkomst! 
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Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht in Loon. Werknemer uit dienst 
 
De aanzegvergoeding betreft een bijzondere beloning uit vroegere dienstbetrekking. 

U dient voor deze verloning een nieuw dienstverband aan te maken. 

 

Als de werknemer uit dienst gaat, verloont u uiteraard u eerst nog het vakantiegeld, de 

eventuele resterende vrije dagen of voorschotten van de vertrekkende werknemer. Doe dit 

via het bestaande dienstverband. 

 

1) Maak een nieuw dienstverband aan om de vergoeding te verlonen. Selecteer werknemer, 

'Nieuw’, tweede optie 'Maak nieuw dienstverband voor XXX’ en dan de eerste sub-optie 'Het 

nieuwe dienstverband volgt op het oude’. 

 

2) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum 'In dienst’ een datum waarop de werknemer 

niet meer in dienst is. Als de werknemer op 31 oktober uit dienst gaat, kunt u bijvoorbeeld 1 

november als datum in dienst ingeven. 

 

3) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum 'Uit dienst’ een datum in die in ieder geval op 

of na de datum 'In dienst’ ligt. In ons voorbeeld zou dat 1 november kunnen zijn. 

 

4) Kies op het tabblad 'Loon’, 'Loonheffing’ voor de Groene tabel. 'Met of zonder 

loonheffingskorting’ hetzelfde als de werknemer had bij de witte tabellen. 

 

5) U kunt bij het nieuwe dienstverband de nihil-verloning en de vergoeding niet-nakoming 

aanzegplicht in één keer verlonen. Dus tegelijkertijd.  

  

6) Vink bij de verloning daartoe de optie 'Nihil’ aan bij het nieuwe dienstverband.     

  

7) Kies via het plusje nu direct voor de Incidentele beloning 'Vergoeding niet-nakoming 

aanzegplicht': 

 

Stap 6 en 7 zien er tezamen zo uit: 

 

 
Afbeelding: Nihil-loon en Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht tezamen 

  



Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht                                  3 
 

8) Het schermpje 'Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht’ verschijnt:  

 

 
Afbeelding: Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht 

 

9) Vul het bedrag in en dan 'OK’. 

 

10) Over de vergoeding wordt loonheffing betaald tegen de groene tabel. Geen 

werknemersverzekeringen, alleen de werkgeversheffing Zvw. 
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Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht in Loon. Werknemer blijft in dienst 
 

De aanzegvergoeding betreft – ook wanneer de werknemer in dienst blijft - een bijzondere 

beloning uit vroegere dienstbetrekking. U dient voor deze verloning een nieuw dienstverband 

aan te maken. 

 

Als de werknemer is dienst blijft, hoeft u uiteraard niet eerst het vakantiegeld, de eventuele 

resterende vrije dagen of voorschotten van de werknemer te verlonen. 

 

1) Maak een nieuw dienstverband aan om de vergoeding te verlonen. Selecteer werknemer, 

'Nieuw’, tweede optie 'Maak nieuw dienstverband voor XXX’ en dan de tweede sub-optie 'Het 

nieuwe dienstverband loopt gelijktijdig met het oude'’. 

 

2) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum 'In dienst’ een datum na het oorspronkelijke 

dienstverband. Als de werknemer oorspronkelijk op 31 oktober uit dienst zou gaan, kunt u 

bijvoorbeeld 1 november als datum in dienst ingeven. 

 

3) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum 'Uit dienst’ een datum in die in ieder geval op 

of na de datum 'In dienst’ ligt. In ons voorbeeld zou dat 1 november kunnen zijn. 

 

4) Kies op het tabblad 'Loon’, 'Loonheffing’ voor de Groene tabel. 'Met of zonder 

loonheffingskorting’ hetzelfde als de werknemer had bij de witte tabellen. 

 

5) U kunt bij het nieuwe dienstverband de nihil-verloning en de vergoeding niet-nakoming 

aanzegplicht in één keer verlonen. Dus tegelijkertijd.  

  

6) Vink bij de verloning daartoe de optie 'Nihil’ aan bij het nieuwe dienstverband.     

  

7) Kies via het plusje nu direct voor de Incidentele beloning 'Vergoeding niet-nakoming 

aanzegplicht': 

 

Stap 6 en 7 zien er tezamen zo uit: 

 

 
Afbeelding: Nihil-loon en Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht tezamen 
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8) Het schermpje 'Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht’ verschijnt:  

 

 
Afbeelding: Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht 

 

9) Vul het bedrag in en dan 'OK’. 

 

10) Over de vergoeding wordt loonheffing betaald tegen de groene tabel. Geen 

werknemersverzekeringen, alleen de werkgeversheffing Zvw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


