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1 Inleiding en probleemstelling

§1.1 Oudere werknemers

In dit onderzoek staat de arbeidsdeelname van oudere werknemers centraal. 
De kwalifi catie oudere (werknemer) heeft voor velen een negatieve bijklank. 
Mensen willen doorgaans oud worden, maar niet oud zijn. Beeldvorming 
over oudere werknemers wordt begeleid door termen als infl exibel en duur. 
Vijfenzestig jaar lijkt een uiterste houdbaarheidsdatum voor wie wil werken. 
Die gedachte wordt ondersteund door wet- en regelgeving. Het meest tref-
fende voorbeeld daarvan is de leeftijdsgrens van 65 jaar in de sociale zeker-
heid. Iemand van 65 jaar is namelijk voor de sociale zekerheid oud en daarom 
geen werknemer meer (zie artikel 3 WW, WIA, ZW, vergelijk artikelen 6/7 
AOW). Hoe fi t van lichaam en geest iemand van 65 jaar ook is, juridisch is 
hij ‘offi  cieel’ oud. Tegenover het verlies van de status van werknemer staat het 
inkomen uit het wettelijk ouderdomspensioen. Ook arbeidsrechtelijk is het 
door de werknemer bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar een gang-
bare einddatum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. In veel gevallen is 
de arbeidsovereenkomst echter al voor de leeftijd van 65 jaar geëindigd.

Met oudere werknemers wordt doorgaans het leeftijdscohort onder de 65 
jaar bedoeld. Dé oudere werknemer bestaat natuurlijk niet. Uit twee grote, in 
december 2006 en januari 2008 door SZW gehouden steekproeven, blijkt 
dat in 56% van de onderzochte 121 cao’s (2006) respectievelijk 59% van de 
115 onderzochte cao’s (2008) het begrip oudere werknemer staat genoemd, 
meestal zonder defi nitie.1 Het begrip is tijd- en plaatsgebonden en daarmee 
afhankelijk van alle feiten en omstandigheden van het geval.

Werkgevers denken bij oudere werknemers in de regel aan iemand van 
54,7 jaar, zo blijkt uit onderzoek uit 2007.2 In het ene sociaal plan is men een 
oudere werknemer vanaf 55 jaar en in het andere sociaal plan kan daarvoor 

1 M. Beeksma, E.C. Junger, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2006), Directie 
Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, SZW mei 2007, p. 9; M. Beeksma, J. de la 
Croix, Perspectief op langer doorwerken (2008), Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaar-
denwetgeving, Den Haag: SZW juni 2008, p. 9.

2 Ecorys, Werkt grijs door? Beroepsbevolking en werkgevers over langer doorwerken, 2005-2007, 
p. 50.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec3:39Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec3:39 28-1-2009   9:31:3728-1-2009   9:31:37



4

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

een leeftijdsgrens van 57,5 jaar gelden. In de sociale zekerheid kent de IOAW 
een leeftijdsgrens van 50 jaar. De IOW gaat uit van 60 jaar.

Om de praktische reden dat eenduidigheid ontbreekt, hanteer ik geen 
exacte leeftijdsgrens of defi nitie van de oudere werknemer. In plaats daarvan 
sluit ik waar mogelijk aan bij de leeftijdsgrens die in de toepasselijke regeling 
gehanteerd wordt. Als richtsnoer – maar ook niet meer dan dat – kan gewezen 
worden op Europese afspraken, parlementaire stukken en rapporten. Daarin 
wordt onder oudere werknemers meestal verstaan werknemers die zich in 
de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar bevinden.3 Ook in de meeste cao’s met een 
omschrijving van oudere werknemers wordt een leeftijdsgrens van 55 jaar 
genoemd.4

Dit onderzoek over de (bevordering van de) arbeidsdeelname van oudere 
werknemers beperkt zich evenwel niet tot de groep oudere werknemers tot 
65 jaar. Ik belicht tevens de bevordering van de arbeidsdeelname van werk-
nemers die doorwerken na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar (zie 
hoofdstuk 8). In dit onderzoek hanteer ik geen harde defi nitie van oudere 
werknemers, al geldt als richtsnoer werknemers in de leeftijdscategorie van 
55 jaar en ouder (65-plus incluis).

§1.2 Het belang van het onderzoek en de probleemstelling

§1.2.1 De relatief lage arbeidsdeelname van oudere werknemers

Waarom is het interessant om de arbeidsdeelname van oudere werknemers 
te onderzoeken? Het antwoord op die vraag hangt samen met de relatief lage 
arbeidsdeelname van oudere werknemers en de gevolgen daarvan voor onder 
meer de sociale zekerheid en de economie. Een hoog percentage ouderen ver-
laat (ruim) voor de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar via vervroegde pen-
sionering of andere uittreedroutes de arbeidsmarkt. De arbeidsdeelname van 
ouderen in de leeftijdscategorie 55-64 jaar was in 1993 24,4%. In 2006 is dat 
percentage gestegen tot 41,7.5 Uit onderzoek blijkt dat de participatiegraad van 
ouderen met name vanaf 60 jaar fl ink terugloopt.6 Wie eenmaal is uitgetre-

3 Stockholm European Council 23 and 24 March 2001: Presidency Conclusions. De streef-
waarde voor de arbeidsdeelname van 55-64-jarigen in de EU (Stockholmnorm) is 50% in 
2010. Zie ook Kamerstukken II 27 046. 

4 M. Beeksma, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2008), Directie Uitvoeringsta-
ken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Den Haag: SZW juni 2008, p. 9.

5 Kamerstukken II 2006-07, 27 046, nr. 19, p. 1.
6 S. Bekker, P. Ester, A.C.J.M. Wilthagen, De oudere en de jongere werknemer: (onder)zoek 

de verschillen, AI 2006/1.
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den, keert niet terug op de arbeidsmarkt.7 De arbeidsdeelname vanaf 65 jaar 
is nog vele malen lager.8 In juni 2008 gaf het kabinet aan dat de arbeidsmarkt 
voor ouderen niet goed functioneert en ‘op slot zit’.9

§1.2.2 Het belang van een hoge arbeidsdeelname van oudere werknemers

Waarom is het belangrijk dat oudere werknemers langer aan het arbeidspro-
ces deelnemen? De babyboomgeneratie, die vlak na de Tweede Wereldoorlog 
werd geboren, bereikt vanaf 2010 de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd 
van 65 jaar.10 In 2008 dragen 10 werkenden de kosten voor twee 65-plussers; 
in 2040 moeten die kosten door vijf werkenden worden opgebracht.11 De 
combinatie van ontgroening, vergrijzing en een lage arbeidsdeelname van 
ouderen kan een bedreiging vormen voor het Nederlandse stelsel van sociale 
zekerheid.12 Om dit stelsel op langere termijn te kunnen fi nancieren, moeten 
meer mensen langer aan de slag blijven. Simpel gezegd kost uittreding van 
oudere werknemers geld. Om eenzelfde uitkeringsniveau in de sociale zeker-
heid te handhaven is een verhoging van de arbeidsdeelname van oudere werk-
nemers noodzakelijk. Het mes snijdt aan twee kanten. Ten eerste betaalt een 
doorwerkende oudere werknemer jonger dan 65 jaar sociale zekerheidspre-
mies en ten tweede maakt hij tot zijn 65e jaar geen aanspraak op een sociale 
zekerheidsuitkering. Voor werknemers kan het maatschappelijk zinvol bezig 
zijn (door te blijven werken) bijdragen aan de kwaliteit van het leven.

Over het belang van een hoge arbeidsdeelname van oudere werknemers 
bestaat een brede consensus, zowel nationaal13 als internationaal.14 Het poten-
tieel oudere werknemers voor het verrichten van arbeid zal de komende jaren 

7 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 6-7.
8 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 

Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 2006.
9 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 3, 6, 15.
10 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 2.
11 Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, 16 juni 2008, p. 4.
12 C. van Ewijk, N. Draper, H. ter Rele, E. Westerhout, Ageing and the Sustainability of Dutch 

Public Finances, CPB 2006; Voor demografi sche gegevens zie B.D. Hengstmengel, Beel-
den van Abraham en Sara. De oudere werknemer in multidisciplinair perspectief, in: G.W. 
van der Voet, A.R. Houweling, Wat doen we met de oudere werknemer?, Liber servorum C.J. 
Loonstra, Boom Juridische uitgevers 2007, p. 9-26.

13 Hoofdlijnenakkoord kabinet Balkenende II, Kamerstukken II 2002-2003, 28637, nr. 19, p. 7. Zie 
reeds Nota Bevordering Arbeidsdeelname Oudere Werknemers, Kamerstukken II 2000-2001, 
27 046. Zie ook Miljoenennota 2004, Kamerstukken II 2003-2004, 29 200, nr. 1, met name 
p. 28 en 29.

14 Stockholm European Council 23 and 24 March 2001: Presidency Conclusions. De streef-
waarde voor de arbeidsdeelname van 55-64-jarigen –zoals afgesproken in de EU (Stock-
holmnorm) is 50% in 2010; A. Samorodov, Ageing and labour markets for older workers, 
Employment and Training Department, ILO Geneva 1999.
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aan belang winnen. Bovendien krijgen bedrijven door een krappe arbeids-
markt waarschijnlijk een tekort aan (ervaren) werknemers.15 De beroepsbe-
volking daalt, terwijl de vraag naar arbeid naar verwachting juist toeneemt.16 
De arbeidsmarktpositie van ouderen en het scheppen van de voorwaarden dat 
zij langer doorwerken mag niet worden uitgesteld, aldus het kabinet.17

§1.2.3 Belemmeringen voor een hoge arbeidsdeelname van oudere werknemers

Ondanks het grote maatschappelijk belang van een hoge arbeidsdeelname 
van ouderen is de feitelijke arbeidsdeelname van oudere werknemers relatief 
laag. Die lage arbeidsdeelname is een indicatie dat er belemmeringen zijn 
voor een hogere arbeidsdeelname van oudere werknemers. In dit onderzoek 
ga ik na:
a) welke belemmeringen er zijn voor een hogere arbeidsdeelname van oudere 

werknemers;
b) met welke maatregelen die belemmeringen kunnen worden weggeno-

men.

In de afzonderlijke hoofdstukken bespreek ik de belemmeringen, de eff ecten 
daarvan en mogelijke maatregelen om die belemmeringen weg te nemen.

De arbeidsdeelname van ouderen is afhankelijk van zowel werkgevers, 
oudere werknemers als de overheid. Werkgevers moeten bereid zijn oudere 
werknemers in dienst te houden of in dienst te nemen. Oudere werknemers 
moeten bereid zijn om langer door te werken en daartoe de gelegenheid 
geboden worden door werkgevers. De overheid kan als wetgever een hoge 
arbeidsdeelname van oudere werknemers faciliteren door passende wet- en 
regelgeving en fl ankerend beleid. Belemmeringen voor oudere werknemers 
om door te werken kunnen aan werkgeverszijde, aan werknemerszijde of op 
het terrein van de wet- en regelgeving liggen. Om eff ectieve maatregelen te 
kunnen nemen, moet vastgesteld worden wat de belemmering is en voor wie 
die belemmering geldt.

Bij het vaststellen van de belemmeringen dienen de verschillende belan-
gen van de verschillende actoren (werknemers, werkgevers en overheid) goed 
te worden onderscheiden.

Er lijkt een tegenstelling te zijn tussen het algemeen (overheids)belang 
om de arbeidsdeelname van ouderen te vergroten enerzijds en het individu-
eel belang van de werkgever en de oudere werknemer om vervroegd uit te 

15 Zie bijvoorbeeld Persbericht SZW 7 februari 2008, Krapte op arbeidsmarkt drijfveer om 
ouderen aan te nemen, nr. 08/13.

16 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 4.
17 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 3, 6, 15.
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treden anderzijds. Op macroniveau zijn overheid en sociale partners er van 
overtuigd dat ontgroening en vergrijzing een verhoging van de arbeidsdeel-
name van oudere werknemers noodzakelijk maken.18 Op microniveau lijken 
de oudere werknemer en de werkgever deze noodzaak niet te voelen. Dit is 
de arbeidsdeelnameparadox. Waar het collectieve (algemeen) belang van een 
hoge arbeidsdeelname van ouderen confl icteert met het eigen, individuele 
belang om vervroegd uit te treden, prevaleert voor de individuele werkgever 
of de individuele oudere werknemer het eigen belang.

§1.2.4 Aard van de belemmeringen

Zowel werkgevers als werknemers kunnen belemmeringen ondervinden. In 
dit onderzoek ben ik uitgegaan van (1) economische belemmeringen en (2) 
juridische belemmeringen.

Een economische belemmering maakt langer doorwerken van ouderen 
om economische redenen onaantrekkelijk voor werkgevers of werknemers. 
Zo vormen (door werkgevers veronderstelde) hoge loonkosten van oudere 
werknemers een prikkel voor werkgevers om geen oudere werknemers in 
dienst te nemen of hen niet in dienst te houden. Een economische belemme-
ring voor werknemers is een gebrek aan werkaanbod of onvoldoende fi nan-
ciële prikkels om langer door te werken.

Bij een juridische belemmering ligt de belemmering voor een hogere 
arbeidsdeelname van oudere werknemers besloten in de wet- en regelgeving 
(waaronder begrepen de arbeidsvoorwaarden). De juridische belemmering 
onderscheid ik in een informatiebelemmering en in een juridisch-inhoude-
lijke belemmering. Zo kan de onduidelijkheid over de toepasselijke wet- en 
regelgeving voor oudere werknemers een informatiebelemmering zijn voor 
zowel werkgevers (om ouderen langer in dienst te houden of aan te nemen) 
als voor werknemers (om langer door te werken). De informatiebelemmering 
kan ontstaan door a) het ontbreken van wet- en regelgeving en/of b) onduide-
lijkheid hoe de wet- en regelgeving moet worden toegepast.

Bij potentiële juridisch-inhoudelijke belemmeringen noem ik allereerst 
het wettelijk verbod van leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid. Wet- en regelge-
ving die gericht is op een hogere arbeidsdeelname van ouderen mag niet in 
strijd zijn met dat verbod. Een andere inhoudelijk-juridische belemmering 
doet zich voor wanneer de wet- en regelgeving de arbeidsdeelname van oude-
ren negatief beïnvloedt of onvoldoende stimuleert.

18 Zie onder meer SER-advies 1999, Bevordering arbeidsdeelname ouderen.
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§1.2.5 Maatregelen om belemmeringen weg te nemen

De maatregelen op het terrein van het sociaal recht om belemmeringen weg 
te nemen moeten aansluiten bij de geconstateerde belemmering. Bij een eco-
nomische belemmering ligt een (beleidsmatige) economische maatregel het 
meest voor de hand. Bij een juridische belemmering lijkt aanpassing van de 
wet- en regelgeving de meest aangewezen maatregel. Een informatiebelem-
mering wordt weggenomen door onderzoek en informatieverstrekking. Is de 
oorzaak van de informatiebelemmering de onduidelijke wet- en regelgeving, 
dan is aanpassing/verduidelijking van de wet- en regelgeving opportuun.

Maatregelen kunnen zowel direct als indirect zijn. Een directe maat regel 
is aanpassing van dwingend voorgeschreven wet- en regelgeving (zoals een 
aanpassing van het ontslagrecht) of de invulling van nieuwe regelgeving 
(zoals het dwingend aan werkgevers voorschrijven van een percentage werk-
nemers met een bepaald leeftijdsprofi el). De sociale partners zijn aan die 
wet- en regelgeving gebonden. Bij andere (indirecte) maatregelen, zoals sti-
muleringsmaatregelen in de sociale zekerheid of fi scale maatregelen, wordt 
de nadere invulling overgelaten aan de sociale partners. Het eff ect van die 
maatregelen is minder goed toetsbaar.

§1.2.6 Probleemstelling

De probleemstelling laat zich afl eiden uit het bovenstaande. In dit onderzoek 
staat de volgende probleemstelling centraal:

Met welke maatregelen op het terrein van het sociaal recht kunnen belem-
meringen voor oudere werknemers om aan het arbeidsproces te blijven deel-
nemen worden weggenomen?

Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk en 
wetenschappelijk debat over de arbeidsdeelname van oudere werknemers. In 
de eerste plaats gebeurt dat door de rechtspositie van oudere werknemers te 
beschrijven. In de tweede plaats gebeurt dat door mogelijke belemmeringen 
voor deelname van oudere werknemers aan het arbeidsproces te signaleren 
en waar mogelijk oplossingen voor die belemmeringen aan te dragen.

In dit onderzoek beperk ik het sociaal recht19 tot de wet- en regelgeving die 
van belang is voor de (oudere) werknemer om aan het arbeidsproces deel te 

19 Vergelijk I.P. Asscher-Vonk, W.H.A.C.M. Bouwens, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
19e druk, Kluwer, Deventer, p. 1. Zie over het begrip sociaal recht E.P. de Jong, Over sociaal 
recht gesproken?, oratie VU, Kluwer, Deventer 1979 en A.P.C.M. Jaspers, G.J.J. Heerma van 

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec3:44Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec3:44 28-1-2009   9:31:3728-1-2009   9:31:37



9

1  Inleiding en probleemstelling

(blijven) nemen. In het onderzoek versta ik onder wet- en regelgeving niet 
alleen de wetten in formele en materiële zin. De bepalingen in (collectieve) 
arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen vormen eveneens onderwerp 
van onderzoek. Het sociaal recht heb ik functioneel (vanuit de relevantie voor 
oudere werknemers) benaderd. Onderzocht zijn het arbeidsrecht, het sociale 
zekerheidsrecht, het pensioenrecht, het gelijkebehandelingsrecht en het fi s-
caal recht, voor zover deze rechtsgebieden de positie van oudere werknemers 
raakten.

§1.3 Afbakening

§1.3.1 Afbakening binnen het sociaal recht

De vraagstukken rondom de vergrijzing en de arbeidsdeelname van oudere 
werknemers overstijgen met gemak het juridische speelveld. Het zwaarte-
punt van dit onderzoek ligt op de juridische positie van oudere werknemers 
in het sociaal recht.

De rechtspositie van oudere werknemers bestrijkt als gezegd een groot 
aantal rechtsgebieden, zoals het arbeidsovereenkomstenrecht (inclusief het 
ontslagrecht), het gelijkebehandelingsrecht, het pensioenrecht, het sociale 
zekerheidsrecht en het fi scaal recht. Een overzicht van de betekenis van die 
verschillende rechtsgebieden voor oudere werknemers ontbrak tot nog toe. 
Het overzicht maakt het mogelijk om na te gaan in welke mate de regelgeving 
op elkaar aansluit en welke ruimte er is om oudere werknemers te faciliteren 
om langer door te werken. Een alomvattende beschouwing van de problema-
tiek op alle terreinen van het recht is, binnen het door mij gestelde kader, niet 
mogelijk. Gelet op het feit dat de arbeidsovereenkomst de grondslag is voor de 
deelname aan de arbeidsmarkt en het pensioen een belangrijke rol speelt bij 
de beslissing om het arbeidsproces te verlaten, ligt de nadruk van het onder-
zoek op het arbeidsrecht en het pensioenrecht. Dwars daar doorheen loopt als 
een rode draad de gelijke behandeling op grond van leeftijd.

De breedte van het onderzoek heeft mij genoodzaakt om keuzes te maken. 
Het onderzoek is oorspronkelijk opgezet als inventarisatie en is daarom deels 
beschrijvend van aard. De sociale zekerheid en de fi scaliteit zijn voornamelijk 
beschreven en slechts meegenomen voor zover ze functioneel zijn voor het 
onderzoek.

Voss, De uitdagingen van het sociaal recht, SR 1986, 1. Ook Van Dale geeft geen defi nitie 
van sociaal recht. Hij omschrijft sociale wetgeving als de wetten tot regeling en m.n. tot ver-
betering van de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, en de alg. positie der werk-
nemers, Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, 13e druk 1999, p. 3120.
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Het onderzoek beperkt zich voorts tot werknemers. De positie van 
zelfstandigen,20 vrije beroepers21 of werkloze ouderen komt derhalve niet aan 
de orde. Ten aanzien van het pensioenrecht ligt de nadruk op het aanvullend 
ouderdomspensioen.22 De niet op de arbeidsverhouding gebaseerde derde 
pijler (de individuele oudedagsvoorziening) is geheel buiten beschouwing 
gelaten.

Hoewel de nadruk ligt op de oudere werknemer, komt op een groot aantal 
plaatsen ook de positie van oudere ambtenaren (overheidswerknemers) aan 
de orde. Dat gebeurt deels omdat dezelfde normen als voor werknemers van 
toepassing zijn (bijvoorbeeld in het gelijkebehandelings-, fi scaal-, en pensi-
oenrecht) en deels door een aparte bespreking van hun positie, zoals in het 
ontslagrecht.

§1.3.2 Grensoverschrijdende blik

De probleemstelling leent zich bij uitstek voor een blik over de grens. De ach-
terliggende problematiek van een vergrijzende en ontgroenende samenleving 
is niet slechts een Nederlands maar veeleer een Europees fenomeen. De EU 
heeft dat ook onderkend. Zij heeft via de ‘Lissabon-agenda’ en de ‘Stockholm-
norm’ afspraken gemaakt met de lidstaten om de arbeidsdeelname van oudere 
werknemers te verhogen. Volgens de in 2001 afgesproken Stockholm-norm 
dient in 2010 de helft van de oudere werknemers (55-65 jaar) in de EU deel 
te nemen aan het arbeidsproces.23 In 2002 luidde een van de conclusies van 
de Europese Raad in Barcelona dat er naar moest worden gestreefd de leeftijd 
waarop mensen stoppen met werken binnen de Europese Unie in de periode 
tot 2010 geleidelijk op te trekken met circa 5 jaar (de Barcelona-norm).24

Het onderzoek naar maatregelen om de arbeidsdeelname van oudere 
werknemers te bevorderen krijgt meer reliëf wanneer over de grens gekeken 

20 Over zelfstandigen zie M. Aerts, De zelfstandige in het sociaal recht, diss UvA 2007, Kluwer, 
Deventer 2007; over zelfstandigen en pensioen zie N.E.H. van Esveld, Verplichte Ouder-
domsverzekering voor Kleine Zelfstandigen, (diss. Leiden), Paris, Amsterdam 1941; Kamer-
stukken II 2007-08, 30 413, nr. 112.

21 C.J. Bijl, Vrij beroep en verplichte pensioenregelingen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1989.
22 Het wettelijk ouderdomspensioen, de AOW, komt zijdelings aan de orde. Het nabestaan-

den- en arbeidsongeschiktheidspensioen laat ik geheel buiten beschouwing. Ik richt mij in 
dit proefschrift niet op werknemers die volgens de WIA arbeidsongeschikt zijn.

23 Stockholm European Council 23 and 24 March 2001: Presidency Conclusions. De streef-
waarde voor de arbeidsdeelname van 55-64-jarigen in de EU (Stockholmnorm) is 50% in 
2010. 

24 Zie ook Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s van 3 maart 2004, Langere 
deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werknemers, COM (2004) 
146 defi nitief.
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wordt naar alternatieve maatregelen. Ik noem het met nadruk een blik over de 
grens en geen rechtsvergelijking. Dat heeft opnieuw te maken met de omvang 
van de problematiek. Meer dan een eenvoudige vergelijking op hoofdlijnen 
van de positie van oudere werknemers is niet mogelijk. De omvang noopt ook 
hier tot selectie en beperking.

Bij de selectie van landen om te vergelijken is mijn keuze gevallen op 
Duitsland en Zweden. In Duitsland is de noodzaak tot verhoging van de 
arbeidsdeelname van oudere werknemers groot. Daarom is het interessant 
te zien welke maatregelen onze Oosterburen nemen om oudere werknemers 
langer te behouden voor het arbeidsproces. Enige politieke aandacht is er voor 
de geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Als tweede 
land heb ik gekozen voor Zweden, waar de arbeidsdeelname van ouderen 
Europees gezien één van de hoogste is. Dat doet vermoeden dat Zweden een 
‘best practice’ kent, waar Nederland lessen uit kan trekken. Het Zweedse 
model wordt ook in politieke kringen genoemd als voorbeeld.25

Niet uit het oog mag worden verloren dat er een risico kleeft aan elke 
vergelijking tussen rechtssystemen, hoe eenvoudig van aard die vergelijking 
ook is. Het is onmogelijk om een element – zoals de gelijke behandeling, het 
ontslagrecht of het pensioensysteem – uit het buitenlandse rechtssysteem te 
tillen en te verwachten dat dit element één op één vergelijkbaar is met het 
Nederlandse systeem. De systematiek of rechtsregels zijn soms – zoals in 
het pensioenstelsel – erg verschillend. Naast de verschillen bestaat er soms 
niettemin een grote mate van gelijkenis tussen beide rechtssystemen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij de door Europese regels ingegeven gelijkebehande-
lingsvoorschriften.

Ondanks de verschillen is een grensoverschrijdende blik zinvol om na te 
gaan hoe er in andere landen omgegaan wordt met dezelfde of soortgelijke 
vraagpunten ten aanzien van oudere werknemers en daar zo mogelijk lering 
uit te trekken. Een vergelijking van de maatregelen om de arbeidsdeelname 
van oudere werknemers te verhogen, kan leiden tot een beter begrip van de 
problematiek en kan indicaties bieden voor alternatieven en oplossingsrich-
tingen.

§1.3.3 Afsluiting onderzoek

Het onderzoek is afgesloten op 1 juni 2008. Jurisprudentie en literatuur na 
die datum is in beginsel niet verwerkt, al heb ik op enkele plaatsen recenter 
materiaal kunnen verwerken.

25 Kamerstukken II 2004-05, 29760, nr. 54.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec3:47Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec3:47 28-1-2009   9:31:3728-1-2009   9:31:37



12

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

Het onderzoek in Duitsland en Zweden is afgesloten op 1 juni 2007. Ont-
wikkelingen die zich in beide landen later hebben voorgedaan zijn, op enkele 
uitzonderingen na, niet meegenomen.

§1.4 Methode van onderzoek en opzet

§1.4.1 Methode van onderzoek

Het onderzoek is overwegend gebaseerd op primaire rechtsbronnen als wet- 
en regelgeving en jurisprudentie. Een beschrijving van de rechtspositie van 
oudere werknemers kan niet plaatsvinden zonder analyse van de wet- en 
regelgeving, inclusief de bedoeling van de wetgever zoals deze blijkt uit de 
wetsgeschiedenis. Als gezegd, bestrijkt de wetgeving voor oudere werkne-
mers verschillende deelterreinen van het sociaal recht. Wet- en regelgeving 
heb ik daarbij ruim opgevat. Deze varieert van communautaire rechtsbron-
nen als Europese verdragen en richtlijnen tot nationale wetgeving en lagere 
regelgeving, zoals amvb’s en fi scale besluiten.

Behalve bij de wet- en regelgeving sta ik uitgebreid stil bij de jurispru-
dentie en de omvangrijke literatuur. De brede opzet toont zich ook hier. De 
jurisprudentie loopt uiteen van uitspraken van het HvJ EG tot oordelen van 
de CGB. Daarnaast bevat het onderzoek op talrijke plaatsen een analyse van 
cao-bepalingen en pensioenreglementen die voor oudere werknemers rele-
vant zijn.

Om de betekenis van de Duitse en Zweedse wet- en regelgeving beter te 
kunnen duiden, heb ik naast de studie van wet- en regelgeving en jurispru-
dentie een aantal interviews afgenomen en instituten bezocht in zowel Duits-
land26 als Zweden.27 Bij de interviews met deskundigen heb ik aangesloten 
bij het expertiseterrein van de betreff ende persoon. De interviews hadden 
tot doel om de betekenis van de buitenlandse wet- en regelgeving voor de 

26 In Duitsland heb ik uitgebreid en meerdere malen gesproken met professor Heinz-Dittrich 
Steinmeyer en Hartmut Lange van de Westfälische Wilhelms Universität in Münster. Daar-
naast heb ik een onderhoud gehad met professor Wolfgang Däubler van de Universität 
Bremen, professor Monika Schlachter van de Universität Regensburg en de heer Florian 
Swyter van de Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. 

27 In Zweden heb ik meerdere malen gesproken met professor Ronnie Eklund van de Stockholm 
universitetet en professor Christer Silfverberg van dezelfde universiteit. Daarnaast heb ik een 
onderhoud gehad met professor Jonas Malmberg en professor Tore Sigeman van de Uppsala 
universitetet en professor Edward Palmer van de Uppsala Universitetet en de Försakrings-
kassan. Van het Institutet för social forskning heb ik bezocht professor Eskil Wadensjö, pro-
fessor Ann-Charlotte Stahlberg en Marta Lachowska.Verder heb ik interviews gehouden met 
de heer Lars Baltzari van AFA Försakring, de heer Äke Fagrell en mevrouw Margareta Sjöberg 
van de Arbetsgivarverket en de heer Ingmar Hämskar van vakbond TCO.
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rechtspositie en arbeidsdeelname van oudere werknemers beter te kunnen 
duiden.

Wat geldend recht is, wordt in hoge mate bepaald door wetgeving en 
jurisprudentie.28 Het is echter de bedoeling dat dit proefschrift verder gaat 
dan een beschrijving van het positieve recht over oudere werknemers. Niet 
alleen het geldend recht maar ook het wegnemen van verschillende soorten 
belemmeringen om door te werken door maatregelen op het terrein van het 
sociaal recht (zie §1.2), zijn onderwerp van onderzoek. Wet- en regelgeving is 
slechts een middel om een doel – in casu het langer doorwerken van oudere 
werknemers – te bereiken. Een harde toets om belemmeringen in wet- en 
regelgeving voor oudere werknemers vast te stellen, ontbreekt. Eveneens ont-
breekt een controleerbare toets om de eff ectiviteit van maatregelen, gericht op 
het wegnemen van belemmeringen, te toetsen. Dat geldt in ieder geval indien 
er geen sprake is van dwingende wetgeving met objectieve toetsnormen.

De mogelijke maatregelen op het terrein van het sociaal recht om belem-
meringen voor oudere werknemers om langer door te werken weg te nemen, 
kunnen zich richten tot werkgevers of tot werknemers, dan wel beiden. De 
maatregelen kunnen dwingendrechtelijk zijn of keuzevrijheid bieden aan 
werkgevers en/of werknemers. Het is relatief eenvoudig de eff ectiviteit te 
toetsen van een maatregel van dwingend recht waarbij werkgevers bijvoor-
beeld verplicht zouden zijn een minimumaantal of -percentage oudere 
werknemers in dienst te hebben. Maatregelen die stimulerend zijn bedoeld 
maar geen dwingende normen voor het in dienst houden van oudere werk-
nemers inhouden, zijn minder eenvoudig op eff ectiviteit te toetsen. Of en in 
welke mate die stimuleringsmaatregelen werkelijk bijdragen aan een hogere 
arbeidsdeelname van ouderen, hangt af van onder meer economische en 
sociale omgevingsfactoren. Bij dergelijke maatregelen kan het resultaat pas 
achteraf worden vastgesteld aan de hand van empirisch onderzoek.

De keuze van te nemen maatregelen vereist verder een belangenafweging. 
Die afweging is relatief eenvoudig wanneer er een schijnbare tegenspraak is 
in het recht die kan worden opgeheven. Bij een keuze van de wetgever voor 
maatregelen op het terrein van het sociaal recht gaat het om de achterlig-
gende argumenten voor die wet- en regelgeving en de waardering van die 
argumenten. Om de keuze voor maatregelen die de belemmering wegnemen 
controleerbaar te maken, heb ik de argumenten voor en tegen maatregelen 
inzichtelijk gemaakt, geanalyseerd en subjectieve uitgangspunten geëxplici-
teerd. Daarnaast heb ik de maatregelen getoetst aan geldend sociaal recht, 
in het bijzonder aan het verbod tot het maken van onderscheid op grond van 

28 A.M. Hol, Pleidooi voor een jurisprudentia. Over recht en wetenschap, in: J.W.L. Broek-
steeg, E.F. Stamhuis, Rechtswetenschappelijk onderzoek. Over object en methode, Boom Juri-
dische Uitgevers, Den Haag 2003.
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leeftijd bij de arbeid. Door deze opzet heb ik mijn onderzoek controleerbaar 
gemaakt.

De conclusies en aanbevelingen bieden handreikingen en instrumenten 
om belemmeringen voor oudere werknemers om langer door te werken, weg 
te nemen. De toetsing van de eff ectiviteit van die maatregelen valt op grond 
van bovengenoemde redenen buiten de reikwijdte van dit juridisch onder-
zoek. In §1.2.1 gaf ik aan de de arbeidsdeelname van ouderen is gestegen van 
24,4% in 1993 tot 41,7% in 2006. Dit onderzoek geeft geen antwoord op de 
vraag in hoeverre die stijging het gevolg is van (juridische) maatregelen of 
andere oorzaken, zoals de economische conjunctuur of beeldvorming over 
langer doorwerken.

§1.4.2 Opzet

Dit proefschrift is opgebouwd uit vijf delen. Dit inleidende hoofdstuk met 
de probleemstelling, de afbakening en de methode van onderzoek vormt, 
samen met het tweede hoofdstuk, deel I. In dat tweede hoofdstuk schets 
ik het toetsingskader voor de juridische belemmering die het verbod van 
leeftijdsdiscriminatie meebrengt en reik ik enkele maatregelen aan om die 
belemmering te beperken. Het verbod van leeftijdsdiscriminatie loopt in de 
daarop volgende hoofdstukken als een rode draad door de rechtspositie van 
oudere werknemers.

Deel II richt zich op de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers als-
mede het moment en de manier waarop oudere werknemers het arbeidspro-
ces verlaten. In hoofdstuk drie bespreek ik de arbeidsvoorwaarden van oudere 
werknemers en de relatie tot het verbod van leeftijdsdiscriminatie. Daarbij 
analyseer ik welke economische en juridische belemmeringen de verschil-
lende arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers bevatten, het eff ect van 
die belemmeringen en met welke maatregelen deze belemmeringen kunnen 
worden weggenomen. In hoofdstuk vier ga ik in op het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst van oudere werknemers vóór pensionering, inclusief de 
ontslagbescherming die oudere werknemers genieten. Dat is interessant om 
de belemmering die (on)vrijwillige uittreding van oudere werknemers vormt 
voor hun arbeidsdeelname tegen te kunnen gaan. Vervolgens bespreek ik in 
hoofdstuk vijf het verband tussen het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd en het einde van de arbeidsovereenkomst, beter bekend onder de 
naam pensioenontslag. Het  eindigen van de arbeidsovereenkomst kan een 
belemmering zijn voor oudere werknemers om aan het arbeidsproces te blij-
ven deelnemen. De relatie tussen pensioenontslag en leeftijdsdiscriminatie 
komt aan de orde in hoofdstuk zes. In dat hoofdstuk ga ik na in hoeverre het 
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discriminatieverbod een juridische bescherming dan wel belemmering vormt 
voor oudere werknemers om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen.

Deel III vormt de overgang van arbeid naar pensioen. In hoofdstuk zeven 
bespreek ik de verhouding tussen uittreding van oudere werknemers en pen-
sioen. Daarbij analyseer ik de economische en juridische belemmeringen die 
het pensioen inhoudt voor de arbeidsdeelname van ouderen, wat het eff ect 
daarvan is en hoe die belemmeringen kunnen worden beperkt dan wel weg-
genomen. In hoofdstuk acht staat het wegnemen van belemmeringen om 
door te werken na pensioenontslag centraal.

Deel IV bevat een internationale component. In de hoofdstukken negen 
en tien passeren achtereenvolgens de rechtspositie van oudere werknemers 
in Duitsland en in Zweden de revue. Met die blik over de grens beoog ik 
inzicht te krijgen hoe deze landen de arbeidsdeelname van oudere werkne-
mers bevorderen. Waar mogelijk identifi ceer ik alternatieve maatregelen om 
belemmeringen voor de arbeidsdeelname van oudere werknemers weg te 
nemen.

In deel V trek ik in hoofdstuk elf conclusies en doe ik aanbevelingen. 
Daarin presenteer ik tevens maatregelen die belemmeringen voor oudere 
werknemers om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen kunnen wegne-
men. Het onderzoek eindigt met een samenvatting en een Engelse vertaling 
van die samenvatting.
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§2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk schets ik het juridisch toetsingskader van het verbod van 
leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid. Dat toetsingkader bepaalt namelijk de 
juridische ruimte om leeftijdsonderscheid bij de arbeid te maken. Dat is zowel 
van belang voor het vaststellen van belemmeringen voor de arbeidsdeelname 
van oudere werknemers als voor de ruimte om die arbeidsdeelname te bevor-
deren (belemmeringen weg te nemen) door leeftijdsonderscheid te maken.

Het verbod van leeftijdsdiscriminatie loopt als een rode draad door de 
rechtspositie van oudere werknemers. Dit hoofdstuk geeft een leidraad voor 
de toetsing van leeftijdsgerelateerde arbeidsvoorwaarden (en eventuele daar-
uit voortvloeiende belemmeringen) van oudere werknemers in de volgende 
hoofdstukken.

Om de toelaatbaarheid van leeftijdsonderscheid te kunnen toetsen, behan-
del ik in dit hoofdstuk het juridisch instrumentarium tegen leeftijdsdiscrimi-
natie. Na een korte verkenning van algemene discriminatieverboden en de 
rol van leeftijd daarin (§2.2) ga ik in op de totstandkoming van het verbod van 
leeftijdsdiscriminatie (§2.3). Vervolgens sta ik uitgebreid stil bij de Europese 
Kaderrichtlijn (§2.4) en de implementatie daarvan in de WGBL (§2.5).29 Na de 
opzet en de structuur van de WGBL komt ook de sanctie op verboden leef-
tijdsonderscheid aan de orde. Daarnaast analyseer ik het toetsingskader voor 
de rechtvaardiging van leeftijdsonderscheid. Aan het einde van het hoofdstuk 
trek ik enkele conclusies over de betekenis van het verbod van leeftijdsdiscri-
minatie voor oudere werknemers.

29 Wet van 17 december 2003, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, 
beroep en beroepsonderwijs, Stb. 2004, 30.
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§2.2 Algemene discriminatieverboden en leeftijdsdiscriminatie

§2.2.1 Grondwet en leeftijdsonderscheid

Het in het Nederlandse rechtssysteem fundamentele beginsel van gelijke 
behandeling is sinds de grondwetswijziging van 1983 neergelegd in het ope-
ningsartikel van de Grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, ge-
slacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Het grondrecht valt uiteen in twee delen: een gebod tot gelijke behandeling 
en een verbod tot discriminatie. Beide normen verenigen het inzicht dat het 
verboden is gevallen als ongelijk aan te merken of ongelijk te behandelen 
zonder deugdelijke reden of motivering.30

Leeftijd is niet in de Grondwet opgenomen als benoemde discrimina-
tiegrond. Daarover merkte de regering het volgende op: ‘De strekking van 
het verbod van discriminatie is het verbieden van onderscheid op grond van 
eigenschappen of kenmerken van personen, die in redelijkheid niet relevant 
zijn voor het bepalen van aanspraken en verplichtingen op een bepaald gebied 
van maatschappelijk leven (arbeid, onderwijs, wonen, gezondheidszorg enz.). 
Dit zal meebrengen dat slechts ten aanzien van bepaalde kenmerken en 
eigenschappen van personen het verbod van discriminatie van toepassing 
zal worden. Welke kenmerken en eigenschappen dit zullen zijn, zal door de 
maatschappelijke werkelijkheid worden bepaald.’31

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de VVD-fractie de toenmalige 
regering gevraagd heeft of zij overwogen heeft om leeftijd als discriminatie-
grond op te nemen.32 Toevoeging van leeftijd als discriminatiegrond leek de 
regering ‘te weinig met de werkelijkheid in overeenstemming. Ook al zijn er 
goede redenen bestaande leeftijdsgrenzen te herzien, het zal onvermijdelijk 
blijven in tal van gevallen op grond van de leeftijd rechten en plichten te dif-
ferentiëren’.33 Dat leeftijd valt onder de open discriminatiegrond ‘op welke 
grond dan ook’, blijkt overigens uit meerdere parlementaire stukken.34

30 A.w. E. Verhulp, Grondrechten in het arbeidsrecht, Reeks VvA 28, Deventer 1999, p. 66, met 
verwijzing.

31 Kamerstukken II 1981-1982, 16 905-16 938, nr. 5, p. 16.
32 Kamerstukken II 1975-76, 13 872, nr. 6, p. 24. Vergelijk ook Kamerstukken II 1998-1999, 25 

938, nr. 3, p. 6-7.
33 Kamerstukken II 1975-76, 13 872, nr. 7, p. 17.
34 Kamerstukken II 1982-83, 17 800, nr. 6, p. 5; Kamerstukken II 1988-89, 20 620, nr. 4, p. 23, 

antwoord 81; Kamerstukken II 1989-1990, 21 300 XV, nr. 96, p. 3. Zie A.M. Gerritsen, diss. 
1990, p. 251 e.v.
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In een advies uit 2004 pleitte de CGB vóór opneming van onder meer leef-
tijd in artikel 1 van de Grondwet. Opname van leeftijd als discriminatiegrond 
bood enerzijds meer rechtsbescherming dan niet benoemde discriminatie-
gronden en was anderzijds gelet op de WGBL consistent met de gelijkebe-
handelingswetgeving, aldus de CGB.35 Naar aanleiding van een verzoek van 
de Tweede Kamer36 naar de juridische meerwaarde van het opnemen van 
overige discriminatiegronden in artikel 1 van de Grondwet bracht de Com-
missie rechtsgevolgen opname non-discriminatiegronden in april 2006 rap-
port uit.37 Uitbreiding van artikel 1 Grondwet met andere gronden (zoals leef-
tijd) zou een infl atoire werking zou hebben. Opname was niet nodig omdat 
Nederland al internationaalrechtelijk gebonden was.

§2.2.1.1 De beperkte betekenis van het grondwettelijk discriminatieverbod
De betekenis van het grondwettelijk discriminatieverbod is voor wat betreft 
leeftijdsonderscheid voor burgers om verschillende redenen beperkt. Ten 
eerste zijn formele wetten met leeftijdsgrenzen niet toetsbaar. Dat volgt uit 
artikel 120 Gw.38 Ten tweede richt artikel 1 van de Grondwet zich primair 
tot de overheid. Het voorschrift betreft de verticale verhouding tussen bur-
gers en overheid en werkt door in andere verhoudingen.39 Niet duidelijk is 
in hoeverre artikel 1 Gw horizontale werking heeft en geldt voor burgers in 
hun onderlinge verhouding.40 Doordat leeftijdsdiscriminatie in horizontale 
verhoudingen is uitgewerkt in de WGBL heeft artikel 1 Gw voor wat betreft 
de toetsing van gelijke behandeling op grond van leeftijd veel aan beteke-
nis verloren. De WGBL biedt partijen een direct wettelijk instrument dat 
zij in horizontale verhoudingen kunnen inroepen. De in de Grondwet niet 
benoemde discriminatiegrond leeftijd leidt tot een minder strikte toetsing 

35 CGB-advies 2004/03, 26 februari 2004.
36 Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 16 maart 2005.
37 Commissie Rapport van 12 april 2006, Artikel 1 Grondwet, te downloaden op http://www.

minbzk.nl/od/nieuws-en/opinie_en_adviezen/archief_opinies/commissie (februari 2008).
38 Onder bijzondere omstandigheden kan het gelijkheidsbeginsel als fundamenteel rechts-

beginsel worden ingezet tegen wetgeving in formele zin, zie bijvoorbeeld HR 14 april 1989, 
AB 1989, 207 rechtsoverweging 3.9; zie ook HR 9 juni 1989, AB 1989, 412, M.C. Burkens, 
Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht, Zwolle 1989, 
p. 55-56; zie ook HR 1 december 1993, NJ 1996, 230.

39 Kamerstukken II 1990-1991, 22 104, nr. 3, p. 3.
40 Zie hierover E. Verhulp, Grondrechten in het arbeidsrecht, Reeks VvA 28, Deventer 1999; 

A.W. Heringa, De toelaatbaarheid van leeftijdsonderscheid: constitutionele en verdrags-
rechtelijke aspecten, in: A.C.B.W. Doup (red.), Leeftijdscriteria in het arbeidsbestel, Samsom 
H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1990, p. 53-65; W.C.L. van der Grinten, Discrimi-
natie en burgerlijk recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984, p. 15; HR 24 juni 1983, NJ 1984, 
801; HR 30 maart 1984, AB 1984, 366; Conclusie A-G Leijten bij HR 9 januari 1987, NJ 1987, 
928;
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dan de uitgewerkte toets van de WGBL. De volgende passage uit de wetsge-
schiedenis onderstreept dat:

‘De rechter betrekt doorgaans met de nodige terughoudendheid de niet nader geëx-
pliciteerde discriminatieverboden van de Grondwet in zijn afwegingen.’41

§2.2.2 Artikel 26 IVBPR

De antidiscriminatiebepaling van artikel 26 IVBPR biedt een burger moge-
lijkheden om een beroep te doen op leeftijdsdiscriminatie.42

‘Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke 
bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke 
aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discrimi-
natie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke 
of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte 
of andere status.’

Het artikel noemt leeftijd niet expliciet als discriminatiegrond. Aangezien 
het artikel discriminatie ‘op welke grond dan ook’ verbiedt, valt ook leeftijd 
hieronder. Dat is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.43 In het arrest over 
een ontbrekend minimumloon voor 13- en 14-jarigen uit november 2006 
bevestigde de Hoge Raad dit nogmaals:

‘Het hof is, terecht en in cassatie niet bestreden, ervan uitgegaan dat het maken 
van onderscheid op grond van leeftijd in strijd kan zijn met art. 26 IVBPR.’44

De meerwaarde van artikel 26 IVBPR is dat – anders dan bij artikel 1 Gw – 
formele wetten getoetst kunnen worden. De meerwaarde ten opzichte van 
de WGBL is dat ook wetgeving met leeftijdsgrenzen buiten arbeid, beroep 
en beroepsonderwijs toetsbaar is. Een voorbeeld daarvan is fi scale wetgeving 
met leeftijdsgrenzen. Die valt buiten de reikwijdte van de WGBL. Artikel 26 

41 Kamerstukken II 1999-2000, 26 880, nr. 3, p. 6-7.
42 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966, 

Trb. 1975, 60. In werking getreden voor Nederland op 11 maart 1979.
43 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried); HR 8 mei 1998, NJ 1998, 496 (Westerterp). De 

laatste zaak betrof de vraag of de leeftijdsgrens van 72 jaar voor commissarissen leeftijds-
discriminatie vormde.

44 HR 10 november 2006, JAR 2006, 306 (Minimumloon 13-jarigen), r.o. 3.3. A-G Timmerman 
noemt HR 6 juni 1990, BNB 1990, 212 als markeerpunt voor het scharen van leeftijd onder 
de paraplu van 26 IVBPR, overweging 3.7.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec2:56Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec2:56 28-1-2009   9:31:3828-1-2009   9:31:38



21

2  Het verbod van leeftijdsdiscriminatie

IVBPR heeft directe werking,45 hetgeen meebrengt dat nationale wetgeving 
die in strijd is met het verdrag op grond van artikelen 93 en 94 Gw buiten 
toepassing moeten worden gelaten.46 De Nederlandse rechter heeft artikel 26 
IVBPR (en artikel 1 van de Grondwet) in enkele gevallen toegepast in horizon-
tale verhoudingen.47

§2.2.3 Artikel 14 EVRM

Het EVRM bevat in artikel 14 eveneens een discriminatieverbod:

‘Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet wor-
den verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, 
kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke 
afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere 
status.’

Leeftijd staat niet vermeld als discriminatiegrond maar valt onder de ‘andere 
status’. Artikel 14 geeft een niet limitatieve opsomming van discriminatie-
gronden, zo blijkt uit vaste jurisprudentie van het EHRM.48

Lange tijd was artikel 14 EVRM een tandeloze tijger omdat de discrimina-
tieklacht slechts ontvankelijk was wanneer die klacht gerelateerd was aan een 
ander in het EVRM beschermd recht (het zogenoemde accessoire karakter).49 
Materieel gezien had een beroep op artikel 14 vrijwel geen kans van slagen.50 
Het voorgaande leidde er toe dat de toegevoegde waarde van artikel 14 EVRM 
voor arbeidsgerelateerde zaken met leeftijdsonderscheid verwaarloosbaar 

45 Zie bijvoorbeeld HR 2 februari 1982, NJ 1982, 424 en 475.
46 De civiele kamer van de Hoge Raad laat slechts zelden artikel 26 prevaleren boven een for-

mele wet. Als reden daarvoor wordt wel aangevoerd dat een ongelijke behandeling op ver-
schillende wijzen ongedaan kan worden gemaakt. Het maken van die keuze gaat volgens 
de Hoge Raad de rechtsvormende taak van de rechter te buiten en is aan de wetgever. Zie 
Gerards 2002, p. 515-516 met verwijzingen.

47 HR 13 december 1991, NJ 1992, 621; HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried).
48 EHRM 8 juni 1976, NJ 1978, 223, r.o. 72 (Engel); EHRM 28 november 1984, NJ 1986, 4, r.o. 

34 (Rasmussen), EHRM 21 december 1999, NJ 2001, 271, EHRC 2000, 16, r.o. 16 (Salgueiro 
da Silva Mouta).

49 J. Gerards, Gelijke behandeling en het EVRM, NJCM bulletin 2004, 2, p. 176; EHRM 21 
februari 1997, NJ 1997, 580, (Van Raalte v. the Netherlands), r.o. 33; EHRM 13 januari 2004, 
NJ 2005, 113 (Haas v. the Netherlands), r.o. 40-41, m. nt. JDB; EHRM 28 mei 1995, NJ 1988, 
187 (Abdulaziz).

50 A.W. Heringa, Discriminatieverbod, in: A.W. Heringa, J. Van der Velde & J.G.C. Schokken-
broek, EVRM Rechtspraak en Commentaar, Koninklijke Vermande Den Haag 1998; Gerards 
2002, p. 104. 
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was. Op 1 april 2005 is het Twaalfde Protocol bij het EVRM in werking getre-
den, waardoor het accessoire karakter is vervallen.51

De eis dat een discriminatieklacht gerelateerd moet zijn aan een ander 
EVRM recht is daarmee verdwenen. De belangrijkste beperking voor toepas-
sing van artikel 14 EVRM betreft het vereiste dat de ongelijke behandeling 
in de wet moet zijn neergelegd. Voor leeftijd betekent dit dat slechts leef-
tijdsgrenzen in wetgeving – zowel nationaal als internationaal52 – toetsbaar 
zijn. Klachten daarover zijn zelfstandig toetsbaar en kunnen bij het EHRM 
worden ingediend. Onderscheid in de arbeidsverhouding tussen werkgever 
en werknemer of tussen private partijen in het algemeen valt – net als bij 
artikel 14 EVRM – in beginsel buiten de reikwijdte van het Protocol. Uit de 
overwegingen van het Explanatory Memorandum blijkt dat artikel 14 EVRM 
geen horizontale werking heeft. Daarin verschilt het Protocol derhalve van de 
EG-richtlijnen die lidstaten opdragen antidiscriminatiewetgeving te imple-
menteren in horizontale verhoudingen (denk aan de AWGB en WGBL).53 Het 
Twaalfde Protocol heeft in het kader van leeftijdsonderscheid bij de arbeid 
met name betekenis voor justitiabelen die wettelijke bepalingen met leeftijds-
grenzen op het terrein buiten de arbeid aan de kaak willen stellen.

§2.2.4 ILO

Het door Nederland geratifi ceerde ILO-verdrag 11154 verbiedt discriminatie 
in arbeid en beroep. De lidstaten verbinden zich om een nationaal beleid te 
formuleren dat gelijkheid bevordert en discriminatie opheft (artikel 2). De 
betekenis van dat verdrag voor leeftijdsonderscheid is verwaarloosbaar. Naast 
benoemde gronden als geslacht, godsdienst en ras, kent artikel 1 weliswaar 
een open norm, waaronder leeftijd te scharen valt.55 Dat onderscheid moet 
door de lidstaat als zodanig zijn aangemerkt na overleg met de representa-
tieve werkgevers- en werknemersorganisaties.56

51 Het protocol is op 1 april 2005 in werking getreden doordat tien landen (waaronder Neder-
land) het protocol hadden geratifi ceerd. Vergelijk artikel 5 van het protocol, Trb. 2001, 18, 
rijkswet van 13 mei 2004, Stb. 2004, 302; vergelijk K. Kerdel, ‘Meer gelijkheid in de bescher-
ming tegen discriminatie?’, Nemesis 2001.

52 Vergelijk het Explanatory Memorandum, overweging 29, te raadplegen op http://conven-
tions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm (23 mei 2006). 

53 Explanatory Memorandum, overweging 25.
54 Verdrag nr. 111 betreff ende discriminatie in arbeid en beroep, Trb. 1973, 48.
55 Uitgebreid over de ILO K. Boonstra, The ILO and the Netherlands, diss. Leiden 1996; Minis-

terie van SZW, Decent work op de agenda. Nederland en de normen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, Den Haag, SZW maart 2008.

56 Vergelijk A.M. Gerritsen, Onderscheid naar leeftijd in het arbeidsrecht, diss. Leiden 1994, 
p. 261.
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In ILO-aanbeveling 16657 is in artikel 5 opgenomen dat leeftijd geen gel-
dige reden voor beëindiging vormt. Daarvan kan echter bij nationale wetge-
ving en de praktijk betreff ende pensionering worden afgeweken.

ILO- aanbeveling 162 bevat specifi eke bepalingen over oudere werkne-
mers en non-discriminatie.58 Lidstaten moeten binnen het nationale beleid 
maatregelen nemen om discriminatie van oudere werknemers te voorkomen 
(paragraaf 3). De aanbeveling bestrijdt het beëindigen van de arbeidsovereen-
komst op een bepaalde leeftijd (paragraaf 22). Volgens de regering is de leef-
tijdsgrens van 65 jaar in het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en in 
de pensioenregelingen toegestaan binnen het kader van de ILO vanwege het 
beschermende uitgangspunt dat men na het bereiken van de leeftijd van 65 
jaar voor het levensonderhoud niet meer op het verrichten van arbeid dient te 
zijn aangewezen.59

Daarnaast stimuleert de aanbeveling maatregelen te nemen die een 
geleidelijke overgang van het arbeidzame leven naar vrijwillige pensionering 
bewerkstelligen. De aanbeveling noemt daarbij expliciet fl exibele pensione-
ring.

De praktische betekenis van de ILO-aanbeveling is beperkt. Aanbeve-
lingen zijn juridisch niet afdwingbaar. De formulering van aanbeveling 162 
duidt ook meer op een inspannings- dan op een resultaatsverplichting. De 
regering is verplicht de aanbeveling aan het parlement te melden, maar inter-
nationale controle op de naleving van de aanbevelingen ontbreekt.60

§2.3 Het wettelijk verbod van leeftijdsdiscriminatie

§2.3.1 Wetsvoorstellen leeftijdsonderscheid bij de arbeid

Vóór inwerkingtreding van de WGBL zijn er twee wetsvoorstellen ingediend 
om leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid tegen te gaan. Op 14 oktober 1997 werd 
bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verbod op het maken van onderscheid 
op grond van leeftijd bij het aanbieden en het aangaan van een arbeidsver-
houding ingediend.61 Dit voorstel werd op 9 november 1999 ingetrokken ter 
uitvoering van afspraken in het regeerakkoord.62 Daarvoor in de plaats kwam 
een nieuw wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie. De regering beoogde 

57 ILO-aanbeveling nr. 166 betreff ende de beëindiging van het dienstverband op initiatief van 
de werkgever, Trb. 1984, 17.

58 ILO-aanbeveling 162 betreff ende oudere werknemers, Trb. 1981, 64
59 Kamerstukken II 1989-90, 21 300, XV, nr. 96.
60 Vergelijk artikel 19 lid 6 ILO-conferentie.
61 Kamerstukken II 1997-98, 25 677, nrs. 1-2.
62 Kamerstukken II 1999-00, 25 677, nr. 8.
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leeftijdsdiscriminatie krachtig aan te pakken. Het wetsvoorstel moest een 
eff ectieve bijdrage leveren aan de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en 
de bevordering van de arbeidsparticipatie, ook van ouderen. Enerzijds wordt 
hiermee een duidelijk signaal afgegeven aan de samenleving om kritisch te 
zijn ten aanzien van het gebruik van leeftijdscriteria. Anderzijds wordt een 
concrete toetsbare norm gesteld, aldus de regering.63 Het belang van bestrij-
ding van leeftijdsdiscriminatie klemde te meer omdat de arbeidsparticipatie 
van ouderen verontrustend laag was; verontrustend ook tegen de achtergrond 
van een verdergaande vergrijzing van de bevolking. Overigens viel de beëindi-
ging van de arbeidsverhouding buiten de werkingssfeer van dat wetsvoorstel. 
Als motivering daarvoor wees de regering op de beschermende werking van 
leeftijdscriteria in cao’s in relatie tot ontslag. Een uitbreiding van het verbod 
zou de beschermende regelingen niet teniet mogen doen.64 Op 18 december 
2001 werd het wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie ingetrokken in 
verband met ingrijpende wijzigingen waartoe de Europese Kaderrichtlijn 
noopte.65

§2.3.2 De Europese basis voor de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie

Sinds het Verdrag van Amsterdam66 op 1 mei 1999 in werking is getreden, 
heeft de Europese Gemeenschap in artikel 13 van het EG-Verdrag een rechts-
grond om onder meer leeftijdsdiscriminatie te bestrijden. De Europese Raad 
heeft de bevoegdheid om met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de 
Europese Commissie en na raadpleging van het Europese parlement, ‘pas-
sende maatregelen te nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd (cur-
sivering MH) of seksuele geaardheid te bestrijden.’ Deze bevoegdheid heeft 
geleid tot EG-richtlijn 2000/78 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep.67 Het doel van richtlijn 2000/78 
(verder: de Kaderrichtlijn) is een algemeen raamwerk te scheppen om discri-
minatie op grond van onder meer leeftijd bij arbeid en beroep te bestrijden. 
De Kaderrichtlijn heeft geen directe werking. De lidstaten dienden de richt-
lijn om te zetten in nationale wetgeving. Zij kunnen daarbij rekening houden 
met de nationale situatie, voor zover ze voldoen aan de minimumeisen van 
de richtlijn. De lidstaten verbinden zich ten aanzien van het doel van de richt-

63 Kamerstukken II 1999-00, 26 880, nr. 3, p. 2
64 Kamerstukken II 1999-00, 26 880, nr. 3, p. 1-6.
65 Kamerstukken II 1999-00, 26 880, nr. 10. 
66 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het verdrag betreff ende de Europese Unie, 

de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende 
akten, Pb EG 1997, C 340.

67 EG-richtlijn van 27 november 2000/78/EG, PbEG, L 303.
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lijn. Ten aanzien van de keuze van de vorm en de middelen om de richtlijn 
om te zetten in nationale wetgeving zijn ze vrij. De WGBL is daarvan de 
Nederlandse uitwerking ten aanzien van de non-discriminatiegrond leeftijd. 
De beoordeling en interpretatie van leeftijdsonderscheid wordt voor een groot 
deel bepaald door de inhoud en achtergrond van de richtlijn.

§2.3.3 Arbeidsdeelname ouderen als argument voor verbod leeftijdsdiscriminatie

Eén van de redenen die aan de Kaderrichtlijn ten grondslag ligt, is de bevor-
dering van de arbeidsdeelname van ouderen. Dit blijkt onder meer uit (1) de 
parlementaire geschiedenis van de richtlijn en (2) de overwegingen bij de 
richtlijn.

De toelichting bij het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie bena-
drukt het belang van een hoge arbeidsdeelname wegens vergrijzing (‘demo-
grafi sche ontwikkelingen’) en wijst op een onderzoek waarbij in elf Europese 
landen vijf groepen van discriminerende maatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid geïdentifi ceerd zijn die met name ouderen treff en: het ver-
lies van werk, discriminatie bij aanwerving, de uitsluiting van speciale werk-
loosheidsmaatregelen, de uitsluiting van opleiding en discriminatie bij pen-
sionering.68 Het voorstel van de Commissie is mede ingegeven door de wens 
discriminatie van oudere werknemers tegen te gaan. Zo bepaalde artikel 5 van 
het commissievoorstel onder meer dat ‘de vaststelling van bijzondere arbeids-
voorwaarden ter bescherming van jongeren en van oudere werknemers’ geen 
directe leeftijdsdiscriminatie vormen indien zij objectief en redelijk door een 
legitiem doel worden gerechtvaardigd en voor de verwezenlijking van dat 
doel gepast en nodig zijn. De redactie van artikel 5 in het richtlijnvoorstel 
hinkte op twee gedachten: enerzijds werd voor mogelijke uitzonderingen op 
het verbod van leeftijdsdiscriminatie een rechtvaardigingstoets voorgesteld, 
anderzijds werd een niet-limitatieve lijst uitzonderingsbepalingen opgeno-
men.69 Uiteindelijk is de tekst van de richtlijn op dit punt gewijzigd, zodat 
een open toetsingsnorm ontstond (de objectieve rechtvaardigingstoets, zie 
§2.4.3).

De focus op de arbeidsdeelname van ouderen volgt tevens uit verschil-
lende overwegingen die de richtlijn begeleiden. De overwegingen zijn door-
spekt met opmerkingen die duidelijk maken dat het de bedoeling is om met 
name oudere werknemers binnen het arbeidsproces te houden. Zo wijst 

68 Commissievoorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep, COM 1999, 565, PbEG C 177 E/07 
van 27 juni 2000, p. 42-46. Het onderzoek waarnaar verwezen wordt is E. Drury, Age discrim-
ination against older workers in the European Community, London, Eurolink Age, 1993.

69 Aldus ook rapporteur Thomas Mann in het verslag van het Europees parlement, p. 49.
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overweging 6 op de noodzaak van passende maatregelen voor de sociale en 
economische integratie van ouderen. Overweging 8 benadrukt de noodzaak 
bijzondere aandacht te schenken aan de steun voor oudere werknemers ten-
einde hun deelname aan het arbeidsproces te doen toenemen. Elders valt 
te lezen dat het verbod op leeftijdsdiscriminatie een fundamenteel element 
vormt om het werkgelegenheidsbeleid te realiseren en de diversiteit bij de 
arbeid te bevorderen.70

De gedachte achter het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie op de arbeids-
markt is het insluiten (Eng. inclusion) van leeftijdsgroepen op de arbeids-
markt. Het tegengaan van uitsluiting van achtergestelde en kwetsbare groepen 
op de arbeidsmarkt is een thema dat ten grondslag ligt aan meer gelijkebe-
handelingsnormen. Gelijke behandeling op grond van leeftijd is een instru-
ment om oudere werknemers in het arbeidsproces te houden. Ondanks de 
bedoeling van de richtlijn om met name oudere werknemers te beschermen, 
hanteert de richtlijn het ‘neutrale’ begrip leeftijd. De bescherming strekt zich 
daardoor in gelijke mate uit tot zowel jongere als oudere werknemers. Dat een 
ander keuze denkbaar is, toont de Amerikaanse wetgeving over leeftijdsdis-
criminatie (de Age Discrimination in Employment Act of ADEA) aan. Die 
wet beschermt alleen personen die ouder zijn dan 40 jaar: ‘The prohibitions 
in this chapter (…) shall be limited to individuals who are at least 40 years of 
age’.71 Het doel van de ADEA is niet het uitbannen van leeftijdsdiscriminatie 
in het algemeen maar de bescherming van oudere werknemers.72

De richtlijn kan niet los worden gezien van Europees beleid om de vergrij-
zing te bestrijden door de arbeidsdeelname van ouderen te verhogen. In maart 
2001 kwam de Europese Raad de zogenaamde Stockholm-norm overeen, die 
inhoudt dat in 2010 de helft van de oudere werknemers (55 tot 65-jarigen) aan 
het werk moet zijn.73 In 2002 sprak de Raad in Barcelona het streven uit in 
de periode tot 2010 de leeftijd waarop mensen stoppen met werken binnen de 
EU op te trekken met 5 jaar.

De uiteindelijke tekst van de Kaderrichtlijn wijkt aanzienlijk af van het 
gewijzigde voorstel van de Commissie. Verscheidene bepalingen zijn op het 
laatste moment toegevoegd door de Raad. Aangezien de richtlijn een raad-
plegingsprocedure betrof, kon de Raad van het gewijzigde voorstel afwijken 

70 Zie overweging 25.
71 Age Discrimination in Employment Act 1967. De leeftijdsgrens van 40 jaar staat in sec. 631. 

Oorspronkelijk was de bescherming beperkt tot personen in de categorie 40 tot 65 jaar. De 
maximumleeftijd werd later geschrapt.

72 Vergelijk A.M. Gerritsen, Onderscheid naar leeftijd in het arbeidsrecht, (diss. Leiden), Kluwer, 
Deventer 1994, p. 174, 178.

73 Stockholm European Council 23 and 24 March 2001: Presidency Conclusions. De streef-
waarde voor de arbeidsdeelname van 55-64-jarigen, zoals afgesproken in de EU (Stock-
holmnorm) is 50% in 2010. 
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met eenparigheid van stemmen.74 De aldus gevolgde procedure betekent dat 
wijzigingen zonder debat daarover met het Europees Parlement of input van 
de Commissie en ook zonder verdere (openbaar kenbare) bedoeling van de 
Raad in de richtlijn zijn opgenomen.75 Voor de uitleg van de richtlijn kan men 
op in laatste instantie gewijzigde punten derhalve alleen op de tekst afgaan.

§2.4 Inhoud van de richtlijn op hoofdlijnen

§2.4.1 De werkingssfeer

De reikwijdte van het discriminatieverbod wordt mede ingevuld door de wer-
kingssfeerbepaling van artikel 3 van de richtlijn. Daarin staat onder meer 
dat discriminatie bij de werving en selectie, de arbeidsvoorwaarden en bij 
beloning en ontslag is verboden.76 De richtlijn defi nieert die begrippen niet, 
al ligt aansluiting bij bestaande jurisprudentie van het HvJ EG – bijvoorbeeld 
inzake het beloningsbegrip ex artikel 141 EG – voor de hand. Het discrimi-
natieverbod strekt zich uitdrukkelijk niet uit tot de wettelijke sociale zeker-
heid.77

§2.4.2 Het discriminatiebegrip

In artikel 2 van de richtlijn wordt het discriminatiebegrip ingevuld. Het 
beginsel van gelijke behandeling betreft de afwezigheid van elke vorm van 
directe of indirecte discriminatie. Bij directe discriminatie wordt iemand 
ongunstiger behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is 
of zou worden behandeld op basis van (onder meer) leeftijd. Van indirecte 
discriminatie is sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maat-
staf of handelwijze personen met een bepaalde leeftijd, in vergelijking met 
andere personen bijzonder benadeelt.78

74 Artikel 250 lid 1 EG-Verdrag.
75 Zie E. Lutjens, M. Heemskerk, Leeftijdonderscheid bij werknemerspremies: actuarieel toe-

gestaan of verboden verschil in beloning?, TPV 2005-3.
76 Blijkbaar vormt de uitzondering om in het kader van de sociale politiek maatregelen te 

nemen in de beloning, (artikel 137 lid 5 EG-verdrag) geen belemmering om de beloning in 
het discriminatiebeleid te incorporeren. Daarover ook COM 1999, 565, p. 11. Kritisch W. 
Scholz, Das Verbot der Altersdiskriminierung bei der Begründung und Beendigung von Arbeits-
verhältnissen, diss. Hannover 2007, p.17-18.

77 Artikel 3 lid 3 Richtlijn 2000/78.
78 Deze defi nitie is afgeleid van rechtspraak van het HvJ EG in zaken betreff ende het vrij ver-

keer van werknemers, zie HvJ EG 23 mei 1996, C-237/94, Jur. 196, p. 2617, NJ 1997, 229 
(O’Flynn).
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§2.4.3 Objectieve rechtvaardiging voor leeftijdsonderscheid

Bijzonder voor leeftijdsonderscheid is, dat op grond van artikel 6 zowel direct 
als indirect leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd kan worden door 
een legitiem doel waarvan de middelen voor het bereiken van dat doel pas-
send en noodzakelijk zijn.79 Een open systeem van ‘uitzonderingen’ biedt 
meer ruimte om het minder verdachte leeftijdsonderscheid objectief te recht-
vaardigen.80

Op basis van artikel 6 lid 1 mogen lidstaten bepalen dat verschillen in 
behandeling op grond van leeftijd geen discriminatie vormen indien zij ‘in 
het kader van de nationale wetgeving objectief en redelijk worden gerecht-
vaardigd door een legitiem doel, met inbegrip van legitieme doelstellingen 
van het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de 
beroepsopleiding, en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn.’ Dergelijke verschillen in behandeling kunnen volgens de 
richtlijn onder meer omvatten: het creëren van bijzondere voorwaarden voor 
toegang tot arbeid en beroepsopleiding, van bijzondere arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden, met inbegrip van voorwaarden voor ontslag en belo-
ning voor jongeren, oudere werknemers en werknemers met personen ten 
laste, teneinde hun opneming in het arbeidsproces te bevorderen, en hun 
bescherming te verzekeren.

§2.4.4 Pensioenuitzonderingen van het verbod

Artikel 6 lid 2 geeft lidstaten de bevoegdheid te bepalen dat de vaststelling 
van een toetredingsleeftijd, van een leeftijd voor het verkrijgen van het recht 
op pensioen- of invaliditeitsuitkeringen, van verschillende leeftijden voor het 
verkrijgen van het recht op pensioenuitkeringen voor werknemers of voor 
groepen of categorieën werknemers en het gebruik van leeftijdscriteria in 
actuariële berekeningen in ondernemings- of sectorale regelingen inzake 
sociale zekerheid, geen discriminatie op grond van leeftijd vormt, mits dat 
niet leidt tot discriminatie op grond van geslacht. In dit verband is ook over-
weging 14 van de richtlijn relevant: deze richtlijn laat de nationale bepalingen 
waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt vastgesteld onverlet. Opmerke-
lijk is dat de leeftijdscriteria in actuariële berekeningen zonder toelichting 
in artikel 6 lid 2 van de richtlijn terecht is gekomen. De uitzondering stond 

79 Zie Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 4.
80 Vergelijk A.T.M.J. Jacobs, Kanttekeningen bij de toelaatbaarheid van verplichte vervroegde 

pensionering, ArA 2005/1, p. 35.
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noch in de ontwerprichtlijn,81 noch in het gewijzigd voorstel.82 Hoe de ver-
schillende bepalingen van de richtlijn zijn uitgewerkt in de Nederlandse 
wetgeving bespreek ik in §2.5.

§2.4.5 Bewijslast en victimisatie

De bewijslastverdeling is voorgeschreven in artikel 10 van de richtlijn.83 De 
bewijspositie van personen die zich benadeeld achten en feiten aanvoeren 
die discriminatie kunnen doen vermoeden, wordt versterkt. De verweerder 
moet dan bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie. Het voorschrift 
inzake de verlichte bewijslast sluit aan bij overweging 31, waar in staat dat de 
feitelijke toepassing van het beginsel van gelijke behandeling vergt dat de 
bewijslast bij de verweerder wordt gelegd. Tevens voorgeschreven is opname 
van een victimisatiebepaling (artikel 11 richtlijn). Dat dient om werknemers 
die klagen over leeftijdsdiscriminatie te beschermen tegen represailles van 
de werkgever.

§2.4.6 Sancties

Om de naleving van de richtlijn te bevorderen zijn de lidstaten verplicht maat-
regelen te treff en om strijdige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen af 
te schaff en. Strijdige bepalingen in individuele of collectieve overeenkomsten 
dienen nietig te worden verklaard of moeten nietig kunnen worden verklaard 
of gewijzigd (artikel 16 richtlijn). De richtlijn laat de vaststelling van sancties 
op overtreding van de voorschriften over aan de lidstaten. Voorwaarde is dat 
de sancties doeltreff end, evenredig en afschrikkend zijn. Artikel 17 merkt 
verder op dat de sanctie ook het betalen van schadevergoeding aan het slacht-
off er kan omvatten.

§2.4.7 Beroepseisen en positieve discriminatie

Artikel 4 geeft de lidstaten de bevoegdheid om te bepalen dat onderscheid 
(waaronder leeftijdsonderscheid) dat een wezenlijk en bepalend beroeps-
vereiste vormt, geen discriminatie meebrengt. Vereist is dan dat het onder-

81 Commissievoorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep, COM 1999, 565, PbEG C 177 E/07 
van 27 juni 2000, p. 42-46.

82 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep, COM 2000, 652, PbEG C 62 E/152 van 
27 februari 2001, p. 152-163.

83 Deze bepaling komt nagenoeg overeen met EG-richtlijn 97/80/EG inzake de bewijslast van 
discriminatie op grond van geslacht, Pb EG, L14.
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scheid vanwege de aard van de betrokken specifi eke beroepsactiviteiten of de 
context waarin deze worden uitgevoerd een wezenlijke en bepalende beroeps-
vereiste vormt. Aanvullend geldt dat het doel van het onderscheid legitiem 
moet zijn en dat het vereiste evenredig aan dat doel is.

Artikel 7 geeft de lidstaten de bevoegdheid om specifi eke maatregelen te 
treff en of te handhaven om volledige gelijkheid te waarborgen. Het betreft 
hier de zogenaamde positieve discriminatie, ook wel aangeduid als voorkeurs-
beleid of ‘affi  rmative action’. Een eerste formeel vereiste is, dat slechts de 
lidstaat bevoegd is om de maatregelen vast te leggen. Cao-afspraken kunnen 
geen rechtvaardiging vormen. Ten tweede dient het doel van de maatregel 
gericht te zijn op formele gelijkstelling van een bepaalde benadeelde bevol-
kingsgroep. Ten aanzien van leeftijdsonderscheid heeft Nederland van beide 
opties – wezenlijke beroepsvereisten en positieve discriminatie – geen gebruik 
gemaakt. Een voorkeursbeleid voor ouderen is niet in de wet opgenomen 
omdat van een structurele achterstandspositie van ouderen geen sprake is, 
aldus de wetgever.84 Derhalve ontbreekt een generieke bepaling in de WGBL 
die gericht is op de positieve discriminatie van ouderen.85

§2.5 De WGBL

Als gezegd, geeft de WGBL uitvoering aan de richtlijn op het terrein van leef-
tijdsdiscriminatie. De regering ziet deze wet mede als uitwerking van het 
grondwettelijke discriminatieverbod.86 De WGBL kan volgens de wetgever 
een bijdrage leveren aan het verhogen van de arbeidsdeelname van oude-
ren.87

§2.5.1 Onderscheid als criterium

De WGBL verbiedt het maken van leeftijdsonderscheid bij arbeid, beroep en 
beroepsonderwijs. Artikel 1 lid 1 WGBL defi nieert onderscheid als volgt:

‘Onder onderscheid wordt in deze wet verstaan: onderscheid op grond van leeftijd 
of op grond van andere hoedanigheden of gedragingen dat onderscheid op grond 
van leeftijd tot gevolg heeft.’

84 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 8.
85 Een zeer vergaande directe maatregel is bijvoorbeeld een quotum (%) aan oudere werkne-

mers.
86 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 3.
87 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 16.
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In afwijking van het advies van de CGB zag de Nederlandse wetgever geen 
aanleiding om een tweedeling aan te brengen tussen direct en indirect leef-
tijdsonderscheid ‘omdat bij onderscheid naar leeftijd ten aanzien van beide 
vormen een objectieve rechtvaardiging kan bestaan.’88 De richtlijn maakt 
die tweedeling wel en hanteert bovendien de term discriminatie. Bij directe 
leeftijdsdiscriminatie gaat het om ongunstiger behandeling (‘less favourable 
treatment’) en bij indirecte leeftijdsdiscriminatie om benadeling (‘particular 
disadvantage’).89

Markant is dat de Europese Commissie begin 2008 Nederland in gebreke 
heeft gesteld omdat er enerzijds geen correcte algemene defi nitie wordt 
gegeven van directe en indirecte discriminatie (de begrippen uit de richt-
lijn) en anderzijds omdat indirecte discriminatie op grond van leeftijd niet 
is gedefi nieerd.90 Volgens de CGB, dat een advies over de materie uitbracht, 
wordt de term indirect onderscheid weliswaar niet letterlijk genoemd maar 
geeft de bepaling een beschrijving van indirect onderscheid die aansluit bij 
de defi nitie in de Kaderrichtlijn. Niettemin adviseert de CGB om met het 
oog op de eenduidigheid aan te sluiten bij de letterlijke tekst van de richtlijn, 
zowel voor wat betreft de term discriminatie als het opnemen van indirecte 
discriminatie in de WGBL.91

§2.5.2 De reikwijdte van de WGBL

De reikwijdte van de wet wordt grotendeels bepaald door artikel 3 WGBL. 
Daarin staat het verbod onderscheid te maken in de arbeidsverhouding van 
zowel civielrechtelijke werknemers als ambtenaren. Leeftijdsonderscheid is 
onder meer verboden bij de werving en selectie, het aangaan en het beëindi-
gen van een arbeidsverhouding en de arbeidsvoorwaarden. Voor het begrip 
arbeidsvoorwaarden sluit de wet aan bij de jurisprudentie van het HvJ EG ex 
artikel 141 (119 oud) EG-verdrag inzake het beloningsbegrip.92

Artikel 141 EG lid 2 defi nieert beloning als volgt:

‘het gewone basis- of minimumloon of -salaris en alle overige voordelen in geld of 
in natura die de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking direct of indirect 
van de werkgever ontvangt’.

88 Kamerstukken II 2001-02, nr. 3, p. 17. 
89 Zie de Nederlandse vertaling van de richtlijn, artikel 2. 
90 Europese Commissie 31 januari 2008, inbreuknummer 2006/2444.
91 CGB Advies 2008-2, Advies inzake de ingebrekestelling van Nederland door de Europese 

Commissie in verband met het niet correct omzetten van Richtlijn 2000/78/EG.
92 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 21.
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Dat betekent dat naast loon, vakantiedagen etc. ook de aanvullende sociale 
zekerheid en het aanvullend pensioen hieronder vallen.93 De wet kent een 
open formulering en richt zich tot eenieder die onderscheid maakt in de 
zin van artikel 3. De wet regardeert derhalve niet alleen de werkgever of het 
bevoegd gezag94 maar bijvoorbeeld ook cao-partijen, de OR95 en uitvoerings-
instanties van sociale zekerheidswetgeving.96 Het verbod strekt zich ook uit 
tot uitvoerders van aanvullende sociale zekerheid en pensioenen. Uit de par-
lementaire geschiedenis volgt dat de WGBL ook van toepassing is bij opzeg-
ging van de arbeidsovereenkomst.97 De richtlijn noemt expliciet ontslag en 
beloning. De WGBL spreekt van het beëindigen van een arbeidsverhouding. 
Daarom mag ook de ontbindingsrechter die de arbeidsovereenkomst beëin-
digt en de leeftijdsgerelateerde kantonrechtersformule hanteert geen ver-
boden leeftijdsonderscheid maken.98 Niet onder de reikwijdte valt de relatie 
tussen collega’s. Een werknemer kan zijn discriminerende collega derhalve 
niet aanspreken. Werknemers die namens de werkgever gezag uitoefenen, 
functioneren als werkgever en vallen daarom wel onder de wet. Het handelen 
van een hoofd personeelszaken dat in overleg met zijn directie geen oudere 
sollicitanten aanneemt, valt onder de werkingssfeer van artikel 3 WGBL. Het 
verboden leeftijdsonderscheid van het hoofd personeelszaken wordt de werk-
gever toegerekend.99

De reikwijdte van de WGBL is groot en de wet heeft invloed op veel arbeids-
voorwaarden van oudere werknemers. Concrete voorbeelden zijn anciënni-
teitsbeloning, leeftijdsvakantiedagen, seniorenverlof, ontslagvergoedingen en 
pensioenontslag. Het verbod van leeftijdsonderscheid is niet van toepassing 
op de wettelijke sociale zekerheid. Bovenwettelijke regelingen die een aanvul-
ling vormen op de wettelijke sociale zekerheid behoren tot de arbeidsvoor-
waarden en vallen onder de werkingssfeer van de wet. Voorbeelden zijn het 
aanvullend pensioen en een Anw-hiaatverzekering.100 Voor de bovenwette-
lijke sociale zekerheid – artikel 6 van de richtlijn spreekt over ondernemings- 
en sectoriële regelingen in sociale zekerheid – heeft Nederland de reikwijdte 
enigszins beperkt door gebruik te maken van de in artikel 6 van de richtlijn 

93 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 26 februari 1986, NJ 1987, 350 (Beets-Proper); HvJ EG 17 mei 1990, 
NJ 1992, 436 (Barber); HvJ EG 27 oktober 1998, NJ 1999, 518 (Boyle). 

94 Artikel 7:646 BW en artikel 1a WGBMV richten zich wel nadrukkelijk tot werkgever respec-
tievelijk bevoegd gezag. Artikel 5 AWGB kent evenals de WGBL een open formulering.

95 Zie CGB 2005-129.
96 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 19.
97 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 20.
98 M. Heemskerk, Discrimineert de kantonrechter naar leeftijd?, AR 2006, 5.
99 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 19.
100 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 6.
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geboden mogelijkheid om bepaalde elementen in pensioenvoorzieningen uit 
te zonderen van het verbod van leeftijdsonderscheid (zie §2.5.8).

§2.5.3 Bewijslastverdeling en aannemelijk maken leeftijdsonderscheid

Degene die meent dat in zijn nadeel leeftijdsonderscheid is gemaakt moet 
feiten aanvoeren die leeftijdsonderscheid kunnen doen vermoeden. Slaagt 
betrokkene daar in, dan moet de wederpartij bewijzen dat het leeftijdson-
derscheid niet verboden is (artikel 12 WGBL). Wanneer het vermoeden van 
leeftijdsonderscheid aannemelijk is gemaakt, wordt de bewijslast verschoven 
naar de wederpartij.

In veel gevallen is leeftijdsonderscheid eenvoudig te traceren. Door in de 
collectieve of individuele arbeidsovereenkomst of in het pensioenreglement 
te verwijzen naar een leeftijd of een geboortedatum maakt een werkgever of 
pensioenuitvoerder direct leeftijdsonderscheid. Ook indirect onderscheid dat 
is neergelegd in de arbeidsvoorwaarden is makkelijk te achterhalen, zoals bij 
begrippen als senior, ervaring of dienstjaren. Het overleggen van een con-
tractuele bepaling met leeftijdsonderscheid in de collectieve of individuele 
arbeidsovereenkomst of in de pensioenovereenkomst is voldoende om de 
bewijslast te verschuiven naar (bijvoorbeeld) de werkgever of de pensioenuit-
voerder.

Het wordt lastiger wanneer de indruk ontstaat dat leeftijdsonderscheid 
is gemaakt zonder dat dit op papier (of een andere gegevensdrager) staat. 
Voorbeelden daarvan zijn het niet verlengen van tijdelijke contracten101 of 
afwijzende reacties op sollicitaties op andere gronden dan leeftijd. Als hoofd-
regel voor de waardering van het bewijs of er een vermoeden is, geldt dat de 
rechter vrij is in de waardering van het bewijs.102 Dat algemeen bekend is dat 
ouderen moeizaam toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, is, ook in combinatie 
met herhaalde afwijzingen van een sollicitant, voor de CGB onvoldoende voor 
een vermoeden.103

Een verweerder kan het vermoeden weerleggen. Helder is dat het aanto-
nen van negatieve feiten – er is geen leeftijdsonderscheid – bijzonder lastig is. 
Een voorbeeld van een succesvolle weerlegging vormt CGB oordeel 2005-45. 
Daarin voerde een ziekenhuis (de werkgever) aan dat niet de leeftijd maar een 
fusie de objectieve reden was voor de beslissing om de arbeidsovereenkomst 
van een klinisch verloskundige van 62 jaar niet te verlengen.104 Het zieken-
huis ging daarom louter arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan.

101 CGB 2005-180.
102 Tenzij de wet anders bepaalt, vergelijk artikel 152 lid 2 Rv. 
103 CGB 2005-120.
104 CGB 2005-45, overweging 5.5. Voor een soortgelijk oordeel inzake geslacht, zie CGB 2004-169.
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§2.5.4 De vereiste objectieve rechtvaardiging voor leeftijdsonderscheid

Is er leeftijdsonderscheid vastgesteld, dan wil dat nog niet zeggen dat dit 
leeftijdsonderscheid verboden is. De partij die leeftijdsonderscheid maakt, 
kan zich disculperen door een objectieve rechtvaardiging of wettelijke discul-
patiegrond voor het onderscheid aan te voeren (artikel 7 WGBL). Een partij 
die geen objectieve rechtvaardigingsgrond aanvoert, moet er wel heel zeker 
van zijn dat er geen sprake is van (leeftijds)onderscheid. Zonder objectieve 
rechtvaardiging is er verboden leeftijdsonderscheid. Dat het onverstandig is 
om er op te vertrouwen dat er geen sprake is van leeftijdsonderscheid, volgt 
uit diverse oordelen van de CGB: ‘Verweerster heeft geen objectieve recht-
vaardiging aangevoerd voor het gemaakte onderscheid. Zij heeft immers 
zowel in haar verweer als ter zitting volstaan met de stelling dat leeftijd geen 
selectiecriterium is geweest. Verweerster maakt derhalve verboden onder-
scheid op grond van leeftijd.’105 Het niet noemen van een objectieve recht-
vaardigingsgrond is derhalve een groot risico. Bovendien moet de objectieve 
rechtvaardiging handen en voeten hebben. Met de enkele stelling dat er een 
objectieve rechtvaardiging is, zonder nadere onderbouwing, is de kanton-
rechter snel klaar. ‘Nu aldus niet kan worden aangenomen dat er sprake is 
van een objectieve rechtvaardiging, stelt de kantonrechter vast dat eiser, voor 
wat betreft de periode na 1 mei 2004, geen aanspraak kan maken op opbouw 
van senioren-dagen zoals bepaald in artikel 51 van de CAO wegens strijd met 
het bepaalde in de WGBLA.’106

§2.5.5 De toetsingsmaatstaf

Het is van belang om vast te stellen dat het bij leeftijdsonderscheid gaat om 
een wettelijke discriminatiegrond. Zou leeftijd niet bij wet zijn verboden, dan 
geldt een andere juridische maatstaf, namelijk het goed werkgeverschap ex 
artikel 7:611 BW, de arbeidsrechtelijke pendant van de redelijkheid en billijk-
heid ex artikel 6:2 en 6:248 BW. Dit blijkt uit het in 2004 door de Hoge Raad 
gewezen arrest Parallel Entry.107 In dat geval ging het om ongelijke beloning 
van piloten die op verschillende toestellen vlogen, waarbij een beroep werd 
gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Voor strijd met algemene rechtsbeginselen 
– zoals het gelijkheidsbeginsel – is vereist dat de ongelijkheid naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit onaanvaardbaarheids-
criterium moet met een grote mate van terughoudendheid worden toegepast. 
Dat leidt tot een marginale toetsing. Bij de objectieve rechtvaardigingstoets 

105 CGB 2005-122, r.o. 6.12. Zie ook CGB 2005-106. 
106 Ktr. Rotterdam 15 juni 2005, LJN AT 7822.
107 Zie HR 30 januari 2004, JAR 2004, 68, r.o. 3.3 (Parallel Entry).
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van de WGBL is sprake van een strengere toetsingsmaatstaf en een volle toet-
sing.108

§2.5.6 Het halfopen objectieve rechtvaardigingsstelsel bij leeftijd

Bij de inrichting van de objectieve rechtvaardigingstoets van leeftijdsonder-
scheid heeft de wetgever gekozen voor een zogenaamd half-open stelsel.109 In 
dat halfopen stelsel kunnen zowel direct als indirect onderscheid objectief 
gerechtvaardigd worden. In een gesloten stelsel is direct onderscheid slechts 
toegestaan bij een wettelijke uitzonderingsgrond.

De reden om bij de discriminatiegrond leeftijd te kiezen voor een halfopen 
stelsel is de bijzondere aard van leeftijd. Een gesloten systeem zou leiden tot 
een groot aantal wettelijke uitzonderingen, die ruim geformuleerd zouden 
moeten worden. Het voordeel van rechtszekerheid110 woog niet op tegen het 
nadeel van de infl exibiliteit. Gevallen die niet wettelijk zijn uitgezonderd, 
zouden per defi nitie discriminatoir zijn, hetgeen tot onredelijke uitkomsten 
kan leiden.111

§2.5.7 De wettelijk objectief gerechtvaardigde gronden

In artikel 7 WGBL is conform artikel 6 van de Kaderrichtlijn uitgewerkt wan-
neer sprake is van een objectieve rechtvaardiging. Artikel 7 lid 1 onderdeel a 
en b bevat twee specifi eke gevallen waarin volgens de wetgever sprake is van 
een objectieve rechtvaardiging. In onderdeel c heeft de regering een alge-
mene uitzonderingsgrond opgenomen, waarmee in concrete situaties ruimte 
wordt geboden om te beoordelen of het leeftijdsonderscheid is toegestaan.

§2.5.7.1 Bevordering arbeidsdeelname
Artikel 7 lid 1 onder a WGBL staat leeftijdsonderscheid toe dat gebaseerd is op 
werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid ter bevordering van arbeidspartici-
patie van bepaalde leeftijdscategorieën, voor zover dit beleid is vastgesteld bij 
of krachtens wet. Deze wettelijke objectieve rechtvaardiging is er op gericht 

108 Ten aanzien van de objectieve rechtvaardigingstoets bij indirect onderscheid naar geslacht 
wees de CGB de door de wederpartij aangevoerde stelling dat de objectieve rechtvaardi-
gingstoets een marginale toets was, af, zie CGB 2000-57, r.o. 4.8.

109 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 11.
110 Bij de wetsgeschiedenis van de AWGB was de rechtszekerheid een van de hoofdredenen 

om een gesloten stelsel te kiezen, zie Kamerstukken II 1990-91, nr. B, p. 3.
111 CGB 1998-137, AB 1999, 227, m.nt. R. Holtmaat, NJCM-Bulletin 1999, p. 919, m.nt. 

T. Loenen, Rechtshulp 1999, nr. 4, p. 21, m.nt. A.C. Hendriks. CGB pleit daarom voor een 
hardheidsclausule, zie Het verschil gemaakt: Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-
2004, p. 35-36.
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om leeftijdsgrenzen in wetgeving op het terrein van arbeid te rechtvaardigen. 
Als voorbeelden van wettelijk beleid met leeftijdsgrenzen dat objectief gerecht-
vaardigd is, noemt de regering in de wetsgeschiedenis de Wet inschakeling 
werkzoekenden (WIW) en daarop gebaseerde of daarmee samenhangende 
wetgeving en de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) en 
het daarop gebaseerde Besluit minimum-jeugdloonregelingen. De objectieve 
rechtvaardiging van het leeftijdsonderscheid in de WML is de bevordering 
van de arbeidsdeelname voor jongeren door lagere loonkosten toe te staan. 
De werkgever die bij dit in de wet gemaakte leeftijdsonderscheid aanknoopt, 
maakt zich niet schuldig aan verboden onderscheid op grond van leeftijd, 
aldus de wetgever en ook de CGB.112 Het is vergeefs zoeken naar een recht-
vaardiging van wettelijk leeftijdsonderscheid gericht op de bevordering van 
de arbeidsdeelname van oudere werknemers. Kennelijk waren die leeftijds-
grenzen niet aanwezig of was er geen aanleiding om deze te rechtvaardigen.

De opsomming van wettelijke rechtvaardigingen is niet limitatief, aldus 
de wetgever. Ook toekomstige wetgeving kan er onder gebracht worden. Het 
ligt voor de hand dat de wetgever dat dan aangeeft tijdens de parlementaire 
behandeling van die betreff ende wet. De meerwaarde van een wettelijke 
objectieve rechtvaardiging schuilt in de bewijslast. Doordat de wetgever de 
objectieve rechtvaardigingstoets al forfaitair heeft uitgevoerd, hoeft de partij 
die onderscheid maakt dat niet meer te doen.113 Dat neemt niet weg dat ook 
wettelijk leeftijdsonderscheid getoetst kan worden door het HvJ EG. Dat blijkt 
uit de arresten Mangold en Palacios (zie hoofdstuk 6).114

§2.5.7.2 De beëindiging van de arbeidsverhouding bij de AOW-leeftijd
Een andere wettelijke objectieve rechtvaardiging is de beëindiging van de 
arbeidsverhouding bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van 
thans 65 jaar of een tussen partijen overeengekomen hogere leeftijd. De rege-
ring heeft forfaitair bepaald dat hiervoor een objectieve rechtvaardiging geldt. 
Op deze plaats volsta ik met deze constateringen. Een uitgebreide analyse 
over dit ‘pensioenontslag’ en de verhouding tot leeftijdsonderscheid volgt in 
de hoofdstukken vijf en zes.

§2.5.7.3 De algemene objectieve rechtvaardigingsgrond
Artikel 6 van de richtlijn geeft lidstaten de bevoegdheid om leeftijdsonder-
scheid ‘in het kader van nationale wetgeving’ objectief te rechtvaardigen. 

112 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 30. Zie ook CGB 2005-123 en 124.
113 A.w. J.H. Gerards, A.W. Heringa, Wetgeving gelijke behandeling, Kluwer, Deventer 2003, 

p.  39.
114 HvJ EG 22 november 2005, RAR 2006, 85 (Mangold); HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007, 

288 (Palacios).
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Nederland heeft die bevoegdheid gebruikt door in het kader van de nationale 
wetgeving (de WGBL) een algemene objectieve rechtvaardigingstoets te creë-
ren. Leeftijdsonderscheid is toegestaan wanneer het onderscheid anderszins 
(anders dan de specifi eke wettelijke rechtvaardigingen) objectief gerechtvaar-
digd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn (artikel 7 lid 1 sub c WGBL). Daarmee benut 
Nederland optimaal de ruimte die de richtlijn laat om leeftijdsonderscheid 
objectief te rechtvaardigen. De richtlijn benoemt specifi eke legitieme beleids-
doelstellingen zoals werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid. Daarnaast 
geeft de richtlijn een aantal voorbeelden die een rechtvaardiging kunnen 
vormen. Door de open formulering in de WGBL kunnen ook andere legitieme 
doelstellingen leeftijdsonderscheid rechtvaardigen. Het gevolg daarvan is dat 
de legitieme doelstellingen niet beperkt zijn tot doelstellingen van de lidstaat. 
Ook ondernemingen kunnen legitieme (ondernemings)doelen formuleren. 
Die oprekking van legitieme doelstellingen kan op gespannen voet komen te 
staan met de bedoeling van de richtlijn om alleen door de wetgever vastge-
stelde nationale legitieme doelstellingen te kunnen rechtvaardigen. De richt-
lijn bevat geen verbod op een algemene rechtvaardigingsgrond. Op vragen 
van de VVD-fractie antwoordde de wetgever dat de richtlijn niet vereist dat de 
objectieve rechtvaardiging is gebaseerd op nationale wetgeving.115

Een generieke WGBL-bepaling die afspraken van sociale partners die 
er op zijn gericht om de arbeidsdeelname van ouderen te bevorderen (zoals 
se niorenregelingen) objectief gerechtvaardigd acht, ontbreekt. Dat brengt 
mee dat de rechter die afspraken conform de algemene rechtvaardigings-
grond beoordeelt.

§2.5.8 De pensioenuitzonderingen

Voor leeftijdsgrenzen in pensioenregelingen gelden een aantal wettelijke 
uitzonderingen. Die pensioenuitzonderingen zijn mogelijk gemaakt door 
artikel 6 lid 2 en overweging 14 van de richtlijn en uitgewerkt in artikel 8 
WGBL. Het verbod van onderscheid is niet van toepassing op (1) toetredings-
leeftijden; (2) pensioengerechtigde leeftijden en (3) actuariële berekeningen 
waarbij met leeftijd rekening wordt gehouden. De uitzondering van het 
verbod van onderscheid brengt mee dat deze leeftijdsgrenzen geen objectieve 
rechtvaardiging behoeven.

Het feit dat er geen sprake is van verboden leeftijdsonderscheid, vrijwaart 
de leeftijdsgrens niet van belemmeringen in andere regelgeving. Zo is in arti-
kel 14 Pensioenwet een maximumtoetredingsleeftijd van 21 jaar opgenomen. 

115 Kamerstukken II 2001-02, nr. 5, p. 33.
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Uitsluiting van werknemers vanaf 21 jaar is niet toegestaan. Daarnaast kan de 
leeftijdsgrens van 21 jaar leiden tot indirect onderscheid tussen werknemers 
met een tijdelijk en een vast dienstverband. Dat discriminatiegevaar doet zich 
voor wanneer met name jongeren een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd hebben.

Artikel 8 lid 2 WGBL laat de bepaling van de pensioenleeftijd vrij. Een 
pensioenleeftijd (ook die lager dan 65 jaar) levert geen verboden onderscheid 
op. De pensioenleeftijd is niet onderworpen aan de toetsing van de WGBL. De 
aan de pensioenleeftijd gekoppelde beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
is dat op grond van artikel 7 WGBL wél. Pensioenleeftijd en beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst worden van elkaar losgekoppeld.116 Hier worden 
arbeidsrecht en pensioenrecht uit elkaar getrokken. De vraag wanneer de 
arbeidsovereenkomst eindigt is een arbeidsrechtelijke vraag die in de regel 
in de (collectieve) arbeidsovereenkomst is verwerkt. De beëindigingsdatum 
kan een andere datum zijn dan de ingangsdatum van het pensioen. Deze 
pensioenrechtelijke kwestie is normaliter in de pensioenovereenkomst opge-
nomen.117 Op de verhouding tussen pensioen(leeftijd) en ontslag kom ik terug 
in hoofdstuk 5. Op de wettelijke uitzondering voor actuariële factoren kom ik 
terug in hoofdstuk 7.

§2.5.9 Het stappenplan van de objectieve rechtvaardigingstoets

De objectieve rechtvaardigingstoets wordt al jaren gehanteerd in de gelijkebe-
handelingswetgeving.118 De richtlijn en de WBGL sluiten aan bij de criteria die 
zijn ontwikkeld in de HvJ EG jurisprudentie inzake objectieve rechtvaardiging 
van indirect onderscheid naar geslacht.119 Zowel voor direct als voor indirect 
leeftijdsonderscheid geldt dezelfde objectieve rechtvaardigingstoets.120

De wetgever heeft, zo volgt uit de wetsgeschiedenis van de WGBL, aan-
gesloten bij de door de CGB ontwikkelde objectieve rechtvaardigingstoets. 
Dit toetsingsmodel vertoont, noodgedwongen door de gehoudenheid aan de 
HvJ EG jurisprudentie, grote gelijkenis met het toetsingsmodel van het HvJ 
EG maar is daaraan niet gelijk. De CGB heeft het model nader uitgewerkt 
en verfi jnd door de verschillende criteria te expliciteren en nuanceren. Het 

116 A.w. Lutjens, OR 2002, p. 217-221; M. Heemskerk, SR 2003, 70, p. 297-304.
117 Zie reeds HR 21 november 1986, NJ 1987, 351 (Beets-Proper).
118 Vergelijk ook de gelijke behandelingswetgeving zoals artikel 6 WGBMV, artikel 2 lid 1 AWGB 

en artikel 7:648 BW.
119 De regering sluit daarmee aan bij rechtspraak van het HvJ EG. Zie reeds HvJ EG 31 maart 

1981, zaak 96/80, NJ 1982, 419 (Jenkins v. Kingsgate); HvJ EG 13 mei 1986, zaak 170/84, Jur. 
p. 1607 (Bilka/Weber). 

120 Kritisch daarover is C. O’Cinneide, Age discrimination and European Law, European Com-
mission, April 2005, p. 31.
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onderscheiden van de verschillende criteria en deelvragen is waardevol, aan-
gezien daardoor nauwkeuriger kan worden bepaald wanneer en waarom het 
leeftijdsonderscheid wel of niet is toegestaan. De objectieve rechtvaardigings-
toets verloopt conform het volgende stappenplan:121

I Is er een legitiem doel?

In essentie is dit onderdeel van de toets er op gericht om te beoordelen of 
het doel van het leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd is. De aangesproken 
partij zal de legitimiteit van het doel moeten aanvoeren en de reden voor 
het leeftijdsonderscheid moeten verantwoorden. Indien deze verzuimt een 
doel aan te voeren, gaat de CGB er in beginsel van uit dat een gerechtvaar-
digd doel ontbreekt.122 De CGB onderzoekt slechts in uitzonderingsgevallen 
ambtshalve of er een gerechtvaardigd doel is. De civiele rechter mag dat zelfs 
niet doen omdat partijen de rechtsstrijd voeren en de rechter lijdelijk is. De 
verantwoordelijkheid van de CGB om ambtshalve onderzoek te doen is groter 
bij zogenaamde oordelen omtrent eigen handelen. Immers, door een rege-
ling voor te leggen aan de CGB zonder een goede reden aan te voeren, zou 
een werkgever door ‘slecht te procederen’ de CGB kunnen gebruiken om een 
regeling onderuit te halen. Vanuit het oogpunt van bescherming van bena-
deelden is het van belang dat de rechter of CGB alert is op ‘windowdressing’ 
van partijen ten aanzien van hun reden. De doelstelling die door partijen 
naar voren wordt gebracht kan een andere, minder nobele doelstelling verhul-
len. Een onderzoek daarnaar lijkt alleen opportuun wanneer aannemelijk is 
dat er andere redenen voor het leeftijdsonderscheid bestaan.123

In de praktijk komt het regelmatig voor dat er meerdere doelstellingen 
worden aangevoerd ter legitimatie van het leeftijdsonderscheid.124 De doel-
stellingen kunnen een gelijk gewicht hebben of een verschillend gewicht. In 
dat laatste geval kunnen hoofd- en subdoelstellingen onderscheiden worden. 
Meestal beschouwt de CGB of de rechter de doelstellingen in hun onderlinge 
samenhang. Het kan zijn dat de doelstellingen afzonderlijk de rechtvaardi-
ging niet kunnen dragen, waar de combinatie van rechtvaardigingsgronden 
de balans doet doorslaan.

Partijen kunnen niet volstaan met een verwijzing naar een cao-bepaling 
of (fi scale) wetgeving, met uitzondering van de hierboven beschreven wette-

121 Vergelijk Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 15. Zie voor Europeesrechtelijke jurispru-
dentie omtrent het stappenplan HvJ EG 31 maart 1981, zaak 96/80, NJ 1982, 419 (Jenkins v. 
Kingsgate); HvJ EG 13 mei 1986, zaak 170/84, Jur. p. 1607 (Bilka/Weber).

122 Zie bijvoorbeeld CGB 2001-12.
123 Gerards 2002, p. 35-37.
124 CGB 2005-219 is daarvan een goed voorbeeld.
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lijke uitzonderingsgronden. Het doel mag ook niet te algemeen geformuleerd 
zijn, zo blijkt uit de Kamerstukken en de arresten Seymour en Rinner-Kuhn: 
uit generaliserende uitspraken ten aanzien van bepaalde categorieën werk-
nemers kunnen geen objectieve criteria worden afgeleid.125 De eisen aan de 
specifi citeit van het doel, lijken evenwel niet bijzonder hoog. Het beschermen 
van de relatief slechte arbeidsmarktpositie van oudere werknemers is door 
de CGB aanvaard als legitiem doel voor leeftijdsonderscheid in een sociaal 
plan.126 Het aangevoerde doel moet wel heel algemeen geformuleerd zijn om 
een ontoelaatbaar doel te zijn. Een voorbeeld van een te generaliserend argu-
ment is het in eerste aanleg aangevoerde argument bij het pensioenontslag 
van een callcenteragente van ING op 62 jaar. ING voerde als objectieve recht-
vaardigingsgrond aan ‘dat het nu eenmaal een gegeven feit is dat, naarmate 
de leeftijd toeneemt, de mogelijkheden van medewerkers om met volle kracht 
in het arbeidsproces werkzaam te zijn, afnemen.’ De kantonrechter zag daar 
terecht geen objectieve rechtvaardigingsgrond in.127 Wellicht is het ontbreken 
van steunbewijs eveneens van belang. Overigens werd het pensioenontslag in 
hoger beroep – na verbetering van gronden – wel geoorloofd geacht.128

Voor de toetsing van de legitimiteit van het doel zijn de volgende deelvragen 
aan de orde:

a.  is een daadwerkelijke behoefte van de organisatie of een noodzakelijke 
doelstelling van sociaal beleid van de overheid de grondslag voor het berei-
ken van het doel?

Het doel dat een werkgever (of andere normadressant) aanvoert, dient te 
beantwoorden aan een werkelijke behoefte van de onderneming.129 Ten eerste 
moet de doelstelling voor het onderscheid zinvol zijn voor de onderneming. 
Ten tweede moet het onderscheid voorzien in een bestaand probleem.

b.  ontbreekt aan het nagestreefde doel ieder oogmerk van verboden onder-
scheid?

c.  is het nagestreefde doel niet in strijd met andere wetgeving, het recht en de 
maatschappelijke betamelijkheid?

125 HvJ EG 9 februari 1999, C-167/97, Jur. 1999, I-623, NJ 1999, 692 (Seymour), r.o. 76; HvJ EG 
13 mei 1986, C-171/88, Jur. 1989, I-2743 (Rinner-Kuhn), r.o. 14; Kamerstukken II, 2001-02, 28 
170, nr. 3, p. 25.

126 CGB 2005-128, overweging 5.6.
127 Ktr. Amsterdam 19 april 2002, PJ 2002, 113, JAR 2002, 173.
128 Hof Amsterdam 4 december 2003, JAR 2004, 12. 
129 HvJ EG 13 mei 1986, zaak 170/84, Jur. p. 1607 (Bilka/Weber), r.o. 36-37.
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Vanzelfsprekend is er geen legitiem doel voor leeftijdsonderscheid wanneer 
dat doel een discriminatoir karakter heeft. Een leeftijdsgrens mag niet leiden 
tot verboden onderscheid naar geslacht of daarop gericht zijn. Zo kan de eis 
dat werknemers in aanmerking komen voor promotie wanneer zij een aantal 
dienstjaren in voltijd hebben gewerkt leiden tot verboden onderscheid naar 
arbeidsduur of geslacht en daarom niet toelaatbaar zijn. Waar de rechter of de 
CGB vaststelt dat er geen legitiem doel is, kan er geen sprake meer zijn van 
een geoorloofd onderscheid.130

II Is het middel passend (doelmatigheid)?

Daartoe moet de volgende deelvraag worden beantwoord:

d.  is het middel geschikt om het doel te bereiken: wordt door het gebruik 
van het middel het doel gerealiseerd of bestaat de gerechtvaardigde ver-
wachting dat door het gebruik van het middel het doel gerealiseerd zal 
worden?

Bij de doelmatigheids- of geschiktheidstoets beoordeelt de rechter of de CGB 
de eff ectiviteit van de maatregel, het causaal verband tussen het leeftijdson-
derscheid en het doel. De partij die de objectieve rechtvaardiging aanvoert, 
zal informatie dienen te verstrekken die het verband tussen het leeftijdson-
derscheid en het doel van dat onderscheid staaft. Dat kan bijvoorbeeld door 
statistische gegevens, verslagen of rapportages. De geschiktheid kan ook 
blijken uit feiten van algemene bekendheid.

III Is het middel noodzakelijk (proportionaliteit)?

Als uitgangspunt van de noodzakelijkheidstoets geldt dat het niet zo mag zijn 
dat een grotere groep personen wordt benadeeld dan noodzakelijk is voor het 
bereiken van het doel. De noodzakelijkheidstoets is onder te verdelen in twee 
tests, namelijk de subsidiariteitstest (met twee subvragen) en de proportiona-
liteitstest. In totaal moeten de volgende drie deelvragen worden beantwoord:

e.  kan het doel niet bereikt worden met een ander middel, waarbij geen sprake 
is van onderscheid?

130 Gerards 2002, p. 30-31 wijst op de theoretische mogelijkheid dat een ongerechtvaardigd 
doel wenselijke eff ecten kan hebben, in welk geval niet uitgesloten is dat het onderscheid 
toelaatbaar is.
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f.  kan het doel niet bereikt worden met een ander middel, waarbij sprake is 
van een minder vergaand onderscheid of sprake is van compensatie van 
de nadelen?

Deze beide vragen vallen te scharen onder de subsidiariteitstest. De CGB 
onderzoekt of het doel niet kan worden bereikt zonder leeftijdsonderscheid 
of door minder vergaand leeftijdsonderscheid te maken. Niet alleen het nut 
van het leeftijdsonderscheid staat ter discussie, ook mogelijke alternatieven 
komen aan de orde. Bij het zoeken van alternatieven heeft de CGB een actieve 
opstelling. De CGB onderzoekt vaak ambtshalve of er alternatieven zijn. Zij 
vraagt ter zitting naar mogelijke alternatieven of zij stelt alternatieven voor 
waarop de wederpartij kan reageren. De CGB put onder meer uit onderzoeks-
rapporten, verklaringen van getuige-deskundigen en feiten van algemene 
bekendheid. De wederpartij moet dan aannemelijk maken dat het door de 
CGB geopperde alternatief niet mogelijk is of tot onoverkomelijke bezwaren 
leidt.131 In voorkomende gevallen doet de CGB zelf onderzoek of schakelt zij 
een deskundige in.132 Blijkt dat een alternatief minder bruikbaar is, dan is 
het leeftijdsonderscheid (mits tevens proportioneel) gerechtvaardigd. In 
het CGB-model is het leeftijdsonderscheid alleen gerechtvaardigd wanneer 
er geen ander, minder vergaand onderscheid mogelijk is. De CGB heeft dit 
criterium zelf ontwikkeld. De subsidiariteitstoets vormt geen vast onderdeel 
van het rechtvaardigingsmodel van het HvJ EG. Zo is in de zaken Bilka en 
Rinner-Kühn, die de basis vormden voor de objectieve rechtvaardigingstoets 
van de CGB, geen subsidiariteitstoets opgenomen. Dat is niet verwonder-
lijk. De nationale rechter is lijdelijk en het HvJ EG beantwoordt prejudiciële 
vragen. De CGB gaat in haar toetsing verder dan de rechter.

g.  is er sprake van proportionaliteit: zijn doel en middel in verhouding met 
elkaar?

Bij de proportionaliteitstoets gaat het om de balans tussen het leeftijdson-
derscheid en het doel. Niet ieder leeftijdsonderscheid dat leidt tot het doel is 
een evenwichtige maatregel. Het gaat om een belangenafweging tussen het 
geoorloofde doel en het eff ect van het middel. De mate van uitsluiting en de 
ernst van de maatregel bepalen mede die belangenafweging. Zo zal het cate-
gorisch uitsluiten van oudere sollicitanten om een evenwichtige personeels-

131 CGB 2000-70; 2000-97; J.H. Gerards, A.W. Heringa, Wetgeving gelijke behandeling, Kluwer, 
Deventer 2003, p. 152-153.

132 Zie bijvoorbeeld CGB 2007-99 (leeftijdsbewust personeelsbeleid); CGB 2005-7 (rekenrente 
beschikbare premiestaff el); CGB 2004-30 (kostwinnersfranchise). 
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samenstelling te bereiken snel disproportioneel zijn omdat een hele categorie 
wordt uitgesloten en de gevolgen groot zijn (uitsluiting van arbeid).

Slechts indien al deze vragen bevestigend zijn beantwoord zal sprake zijn 
van gerechtvaardigd onderscheid. In de CGB-oordelen is het stappenplan een 
standaardbepaling.

§2.5.10 De vergelijkingsmaatstaf

Met wie mag degene die meent dat er verboden leeftijdsonderscheid wordt 
gemaakt zichzelf vergelijken? De vergelijkbaarheidsvraag is van groot belang 
in het gelijkebehandelingsrecht.133 Zowel bij het vaststellen van leeftijdson-
derscheid als bij de objectieve rechtvaardigingstoets (bijvoorbeeld bij de nood-
zakelijkheids- en proportionaliteitstoets) is de vergelijkingsmaatstaf relevant. 
Bij direct leeftijdsonderscheid lijkt de maatstaf relatief eenvoudig vast te stel-
len. Andere arbeidsvoorwaarden voor 55-plussers dan voor 55-minners maakt 
dat er twee leeftijdsgroepen zijn die met elkaar vergeleken kunnen worden.

Het dynamische karakter van leeftijd maakt die vergelijking echter com-
plex.134 Gedurende de arbeidscyclus kunnen veel tijdelijke ongelijkheden 
worden weggenomen. Wie jong is wordt oud en daarmee is er na verloop 
van tijd weer gelijkheid. Zo komen jongere werknemers na verloop van tijd 
zelf in aanmerking voor seniorenregelingen. Dat maakt het aanvaardbaar om 
solidair te zijn met ouderen. Die leeftijdssolidariteit wordt aanvaard zolang de 
volgende generatie eveneens en in (ongeveer) dezelfde mate solidair is.

De vergelijking in de tijd neemt evenwel niet alle verschillen weg. Ten 
eerste zijn sommige arbeidsvoorwaarden van tijdelijke aard zodat het verschil 
niet wordt weggenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval met tijdelijke over-
gangsregelingen voor oudere werknemers. Ten tweede kunnen de arbeids-
voorwaarden (zowel wettelijk als contractueel) gewijzigd worden. Ten derde 
kunnen de arbeidsvoorwaarden niet meer van toepassing zijn, bijvoorbeeld 
omdat de werknemer een andere baan heeft. In al deze gevallen hebben jon-
geren – voor zover zij op latere leeftijd nog in dienst zijn – ongelijke arbeids-
voorwaarden en vertoont de leeftijdssolidariteit haarscheuren.

Daar komt bij dat er, anders dan bij andere discriminatiegronden als ras 
en geslacht, binnen de leeftijdsgroep verder onderscheid mogelijk is. Het 
gaat binnen leeftijdsgroepen immers per defi nitie niet om gelijke gevallen, 
juist omdat leeftijd geen constante factor is. Zo leidt een wijziging van een 
bestaand pensioenreglement voor 55-minners voor een 54-jarige werknemer 
soms tot een andere uitkomst dan voor een 35-jarige werknemer.

133 R. Holtmaat, Stop de infl atie van het discriminatiebegrip, NJB 20 juni 2003, p. 1266-1276.
134 In gelijke zin conclusie A-G Mazák bij HvJ EG 16 oktober 2007, C 411-05, JAR 2007, 288, NJ 

2008, 38 (Palacios), overweging 61.
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Uitgangspunt bij de vergelijking zijn de twee leeftijdsgroepen. Bij die 
vergelijking dient de rechter (of CGB) mijns inziens rekening te worden 
gehouden met de mate waarin het verschil wordt weggenomen. Dat is onder 
meer afhankelijk van het type arbeidsvoorwaarde (de tijdelijkheid van het 
leeftijdsonderscheid). De verschillen binnen de leeftijdsgroep kunnen leiden 
tot indirect leeftijdsonderscheid. Ook met die verschillen moet rekening 
worden gehouden.

§2.6 Een andere objectieve rechtvaardigingstoets voor leeftijdsonderscheid

§2.6.1 Het bijzondere karakter van leeftijdsonderscheid

Reeds bij de totstandkoming van de AWGB wees de regering er op dat leeftijd 
een niet bij voorbaat verdacht criterium voor onderscheid is. Zij heeft dit her-
haald bij de totstandkoming van de WGBL.135 Leeftijd kan een objectief ele-
ment zijn en vanuit het oogpunt van rechtszekerheid ook wenselijk worden 
geacht. De regering werkt deze gedachte helaas niet verder uit. Ook de Hoge 
Raad geeft aan dat het bij leeftijd gaat om een niet bij voorbaat verdacht onder-
scheid.136 Het beeld van leeftijdsonderscheid als niet verdachte grond blijkt 
afgezien van de rechtvaardiging van direct leeftijdsonderscheid nauwelijks 
uit de wet.

Het bijzondere karakter van leeftijd vormt aanleiding om leeftijdsonder-
scheid minder strikt te toetsen.137 Leeftijd is geen constante eigenschap of 
persoonlijk kenmerk. Veranderlijkheid is juist een kenmerk van leeftijd. Nie-
mand heeft een vaste leeftijd. Daarin verschilt leeftijd van bijvoorbeeld ras en 
geslacht, waar het gaat om uiterlijke kenmerken en biologische verschillen 
die iemand zijn hele leven meedraagt. Een man wordt geen vrouw en iemand 
met een donkere huidskleur krijgt geen lichte huidskleur.138 Waar geslacht en 
ras statische toestanden zijn, kent leeftijd een dynamisch karakter.139 Anders 
gezegd: bij leeftijd is er een continuüm met ontelbaar veel onderscheidings-
mogelijkheden (elk moment wordt men ouder), bij ras en geslacht is er een 
eindig aantal discrete mogelijkheden (man of vrouw; blank, zwart of geel).140 

135 Kamerstukken II 1991-92, 22 014, nr. 5; Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 12. 
136 HR 10 november 2006, JAR 2006, 306 (Minimumloon 13-jarigen).
137 In dezelfde zin, CGB Advies 2007/5, Leeftijdsonderscheid in sociaal plan.
138 Daarbij abstraheer ik van de technische mogelijkheden die onder meer de VU genderkliniek 

biedt en gevallen als de Amerikaanse popster Michael Jackson.
139 Zie voor een Europese benadering van deze problematiek ook C. O’Cinneide, Age discrimi-

nation and European Law, European Commission, April 2005.
140 Vergelijk E. Mot, Leeftijdsdiscriminatie van werknemers; vechten tegen de bierkaai?, Damon, 

Ugchelen, juni 2004, p. 33.
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Een mens gaat na verloop van tijd tot een andere leeftijdsgroep behoren. Wie 
nu oud is, is daarvoor jong geweest.141 In verschillende conclusies hebben ook 
de Advocaten-Generaal bij het HvJ EG er op gewezen dat er verschil bestaat 
tussen leeftijd en andere discriminatiegronden.142

§2.6.2 Minder verdachte grond leeftijd minder streng toetsen

Gelet op de verschillen tussen de discriminatiegronden is het onjuist om de 
toetsing bij ras en geslacht zonder meer op dezelfde wijze toe te passen op 
de minder verdachte discriminatiegrond leeftijd.143 Een goed toetsingsmodel 
moet aan twee belangrijke, maar tegelijkertijd tegenstrijdige eisen voldoen: 
enerzijds moet het zowel de rechter als justitiabelen voldoende houvast bieden 
bij de toetsing, maar anderzijds moet het voldoende fl exibel en open zijn om 
ruimte te kunnen bieden aan de omstandigheden van het geval.144

Een voorbeeld van een andere toetsing voor leeftijdsonderscheid is het 
toetsingsmodel dat het Amerikaanse Hooggerechtshof (‘Supreme Court’) op 
basis van de Equal Protection Clause van het veertiende Amendement heeft 
ontwikkeld voor de Staten en via de Due Process Clause van het vijfde Amen-
dement voor de Federatie als geheel. Daarbij is het van belang te onderkennen 
dat de toepasselijkheid van de Equal Protection Clause uit de Amerikaanse 
Constitutie zich primair richt op staten en zich beperkt tot overheidsgedra-
gingen. Op individuen en particuliere organisaties is deze norm niet van toe-
passing.145 Het gaat mij op deze plaats om de idee van een verschillende toe-
passing van de discriminatietoets voor verschillende discriminatiegronden. 
Niet beoogd is een integrale bespreking van de Equal Protection Clause.146

Als prealabele vraag kijkt het Supreme Court of er sprake is van benade-
ling. Het Supreme Court classifi ceert verschillende discriminatiegronden in 
groepen en past bij sommige vormen van onderscheid een strengere recht-
vaardigingstoets toe om te bepalen of het onderscheid geoorloofd is. Het 
Hooggerechtshof reserveert de zwaarste toets (‘strict scrutiny’) voor onder-
scheid bij ‘verdachte’ criteria zoals ras. Onderscheid voor verdachte criteria 
is slechts toegestaan wanneer het onderscheid een dwingende noodzaak of 

141 Vergelijk ook de conclusie van A-G Keus bij HR 8 oktober 2004, JAR 2004, 258.
142 Conclusie A-G Jacobs bij HvJ EG 11 september 2007, C 227/04, overweging 83-84; Conclusie 

A-G Mazák bij HvJ EG 16 oktober 2007, C 411-05, JAR 2007, 288 (Palacios), overweging 61. 
In dezelfde zin ook annotator Mok in zijn noot bij het arrest Palacios, NJ 2008, 38.

143 M. Heemskerk, Leeftijdsonderscheid bij pensioen. De gevaren van overgangsrecht en de solida-
riteit tussen generaties, VU Expertisecentrum pensioenrecht, Amsterdam 2005.

144 Vergelijk Gerards 2002, p. 28.
145 Hierin lijkt het veertiende amendement op artikel 14 EVRM. Indirecte horizontale werking 

is evenwel mogelijk. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer een rechter of overheidsor-
gaan onderscheid tussen particulieren uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.

146 Zie daarvoor Gerards 2002, p. 363-508.
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‘compelling (state) interest’ dient, noodzakelijk is (‘necessary’ of ‘narrowly 
tailored’). De facto zijn deze vormen van onderscheid zelden toelaatbaar. 
Minder verdachte discriminatiegronden of ‘semiverdachte’ gronden vergen 
een minder zware toets. Het Hooggerechtshof vereist dan dat het onder-
scheid een belangrijk overheidsdoel dient en sterk verbonden is aan dat doel 
(‘substantially related’). Ten derde ziet het Hooggerechtshof onderscheid dat 
in het geheel niet verdacht is, zoals leeftijdsonderscheid. In dat geval hanteert 
de Supreme Court een lichte rechtvaardigingstoets, waarbij de rechter zich 
terughoudend dient op te stellen.147 Ook het Canadese Supreme Court beoor-
deelt leeftijdsonderscheid als minder verdachte grond.148

Deze voorbeelden tonen aan dat er gronden bestaan om minder verdachte 
criteria als leeftijd (dat leeftijd een minder verdacht criterium is heeft de 
Nederlandse wetgever meermalen beaamd) minder strikt te toetsen.

§2.6.3 Een minder strenge beoordeling in het objectieve rechtvaardigingsmodel

De ruimte die de nationale rechter of de CGB heeft, is beperkt tot de speel-
ruimte die er is binnen de door het HvJ EG ontwikkelde objectieve recht-
vaardigingstoets. Die toets, inclusief de criteria legitimiteit, passendheid en 
noodzakelijkheid, ligt vast in de WGBL en de Nederlandse rechter is gehou-
den om de criteria en uitleg van het HvJ EG te volgen. De ruimte om leef-
tijdsonderscheid anders te beoordelen moet gezocht worden in een andere 
invulling van genoemde criteria.

§2.6.3.1 Legitimiteit
Uitgangspunt is en blijft dat degene die leeftijdsonderscheid maakt, daarvoor 
een goede reden moet hebben. Een doelstelling is legitiem wanneer het doel 
niet beoogt te discrimineren en niet in strijd is met wetgeving of maatschap-
pelijke betamelijkheid. Die beoordeling dient, uitgaande van een valide reden 
en zeker in een lijdelijke (civiele) procedure, terughoudend te zijn. Daarbij 
teken ik aan dat de beleidsvrijheid van de wetgever om leeftijdsonderscheid 
te maken en te rechtvaardigen door een legitiem nationaal doel mijns inziens 
groter is dan een door de onderneming aangevoerd legitiem doel (zie ook 
hoofdstuk 8).

Ruimte voor een lichtere toets van de legitimiteit is er bij de beoordeling 
of er een daadwerkelijke behoefte bestaat bij de organisatie of er een noodza-
kelijke doelstelling van sociaal beleid van de overheid is. Onjuist acht ik de 
strikte toets die de CGB aanlegde in een seniorenregeling waarbij medewer-

147 T. Loenen, Het gelijkheidsbeginsel, 1998, Ars Aequi Libri, Nijmegen, p. 33-36.
148 Supreme Court of Canada 6 december 1990, McKinney v University of Guelph, 3 SCR 229.
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kers van 60 jaar en ouder in aanmerking kwamen voor arbeidsduurvermin-
dering. Aangezien niemand gebruik maakte van die regeling, was er geen 
echte behoefte aan. De regeling was daarom, aldus de CGB, niet legitiem en 
niet toegestaan.149 Zolang er een goede reden is voor de regeling acht ik de 
mate waarin er gebruik van wordt gemaakt irrelevant voor de aanvaardbaar-
heid.

§2.6.3.2 Passendheid
Bij de doelmatigheids- of geschiktheidstoets gaat het er om of het leeftijdson-
derscheid leidt tot het beoogde doel. Vaak wordt leeftijd gebruikt als ordenend 
instrument en objectief criterium. Leeftijd wordt dan doelmatiger geacht dan 
toetsing van de individuele situatie (denk aan de arbeidsmarktpositie vanaf 
55 jaar in plaats van individuele beoordeling). Leeftijdsonderscheid bevordert 
dan de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid en beoogt willekeur te voorko-
men. Het causaal verband – de ‘fi t’ of geschiktheid van de leeftijdsgrens – kan 
beoordeeld worden door te kijken naar de insluiting en de uitsluiting van leef-
tijdsgroepen. Het gaat om de nauwkeurigheid van de classifi catie en de mate 
waarin het leeftijdsonderscheid aansluit op het doel van de regeling. De rege-
ling mag niet te grofmazig zijn en daardoor onvoldoende aansluiten bij het 
beoogde doel. Nu zal er zelden sprake zijn van een ‘perfect fi t’, het honderd 
procent bereiken van het doel. De veronderstelde slechtere arbeidsmarktposi-
tie van oudere werknemers vormt mede aanleiding voor een hogere ontslag-
vergoeding. In de kantonrechtersformule wegen dienstjaren vanaf 40 (factor 
1,5) en 50 jaar (factor 2) zwaarder. Voor ontbindingsverzoeken ingediend op of 
na 1 januari 2009 geldt een nieuwe leeftijdsstaff el (factor 0.5 tot 35 jaar, 1 van 
35 tot 45 jaar, 1,5 van 45 tot 55 jaar en vanaf 55 jaar factor 2).150 Hoewel leeftijd 
een nuttig ordeningsinstrument kan zijn, worden vrijwel altijd individuen of 
leeftijdsgroepen in- of uitgesloten die niet onder de doelgroep vallen. Het kan 
zijn dat de arbeidsmarktpositie in de ICT-branche helemaal niet verslechtert 
vanaf 50 jaar. Die oudere werknemers in de ICT-branche hebben die inko-
mensbescherming niet nodig omdat hun arbeidsmarktpositie goed is en zij 
snel nieuw emplooi vinden. De andere kant van de medaille kan zijn dat de 
arbeidsmarktpositie van productiemedewerkers al vanaf 45 jaar heel slecht is 
en een factor 2 rechtvaardigt. Deze voorbeelden tonen aan dat de geschikt-
heid van een leeftijdsgrens niet te grofmazig mag zijn en moet aansluiten bij 
de feitelijke situatie.

Daar komt bij dat elke leeftijdsgrens arbitrair en enigszins willekeurig is. 
Anders dan bij ras en geslacht is door het dynamische kenmerk leeftijd ver-

149 CGB 2004-118.
150 www.rechtspraak.nl (aanbevelingen 30 oktober 2008).

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec2:83Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec2:83 28-1-2009   9:31:3928-1-2009   9:31:39



48

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

dere gradatie en nuancering altijd mogelijk. In plaats van een leeftijdsgrens 
kan gekozen worden voor leeftijdscategorieën. Leeftijdscategorieën kunnen 
verder worden genuanceerd in leeftijdscohorten (jaargangen) enzovoorts. 
De diff erentiatiemogelijkheden zijn oneindig. Een verschil van één dag kan 
uitsluiting van de regeling betekenen. In die zin is elke leeftijdsgrens aan-
vechtbaar.

Het fundamentele probleem dat er altijd iemand net buiten de boot valt, is 
inherent aan leeftijdsonderscheid. Bij het trekken van leeftijdsgrenzen komt 
partijen beleidsvrijheid toe. Die beleidsvrijheid is groter wanneer partijen 
hebben ingestemd met leeftijdsonderscheid en/of solidariteit tonen. In dat 
geval past een meer terughoudende opstelling. Dat geldt des te meer wanneer 
dat onderscheid relatief is, zoals bij leeftijdsonderscheid.

Een hoge mate van aanvaarde leeftijdssolidariteit draagt bij aan een 
terughoudende toets. De rechter heeft de bevoegdheid om een collectieve 
afspraak eerder geoorloofd te laten zijn. Uit het HvJ EG arrest Royal Copen-
hagen151 volgt dat een in een cao opgenomen regeling een rol kan spelen bij 
de beoordeling of er een objectieve rechtvaardiging is voor het (daar indirect) 
onderscheid. De CGB past die lijn inmiddels toe op leeftijdsonderscheid, zo 
blijkt onder meer uit haar advies inzake leeftijdsonderscheid in sociale plan-
nen.152 De CGB kan waarde toekennen aan het feit dat de partijen bij een 
regeling het gekozen middel passend achten, in het bijzonder met het oog op 
de subjectieve elementen van het doel (zoals het waarborgen van een redelijk 
inkomensniveau). De kracht van het beroep is groter naarmate het draag-
vlak en de aanvaarde solidariteit groter is. De volledige instemming van het 
personeel of een cao waarbij 90% van de werknemers lid is van de vakbond 
maken het minder eenvoudig voor de rechter om dit argument te passeren. 
Deze factoren stellen zwaardere eisen aan diens motivering. De kracht van 
een collectieve afspraak over een leeftijdsgrens in een sociaal plan met een 
kleine vakbond die weinig aangesloten leden heeft, is kleiner. Ter relativering 
merk ik op dat de collectieve afspraken slechts waarde hebben als ondersteu-
nend argument. Als hoofdargument vormen ze geen zelfstandige rechtvaar-
digingsgrond. Door cao-partijen aanvaarde discriminatie blijft discriminatie 
en daarmee ontoelaatbaar.

§2.6.3.3 Noodzakelijkheid
Bij de noodzakelijkheidstoets gaat het er om of het leeftijdsonderscheid pro-
portioneel is en in verhouding staat tot het doel. De mate van uitsluiting en 
de inbreuk van het leeftijdsonderscheid dienen mede bepalend te zijn. Zo 

151 HvJ EG 31 mei 1995, NJ 1996, 67, r.o. 46.
152 CGB Advies 2007/5, Leeftijdsonderscheid in sociale plannen, te downloaden op 

www.cgb.nl 
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kan ik mij goed voorstellen dat het toekennen van een extra vakantiedag aan 
oudere werknemers eerder proportioneel is, gezien het relatief geringe belang 
ervan in het gehele arbeidsvoorwaardenbeleid. Bovendien kunnen jongere 
werknemers op termijn in aanmerking komen voor datzelfde voordeel. Van 
defi nitieve uitsluiting is geen sprake. Het bij voorkeur ontslaan van oudere 
werknemers in een reorganisatieronde is een forsere inbreuk. Gelet op het 
grote belang voor betrokkenen vereist dat een strenger toetsing.

De aanwezigheid van een alternatief – het subsidiariteitsbeginsel – kan 
door CGB en moet door de rechter minder strikt worden toegepast. De CGB 
heeft hier een discretionaire bevoegdheid. Wanneer dezelfde zaak voor de 
rechter zou komen, heeft deze een lijdelijke opstelling. Zoals ik hierboven 
al aangaf, mag de rechter niet buiten de rechtsstrijd van partijen treden. Dat 
betekent in de praktijk dat de objectieve rechtvaardigingstoets door de rechter 
minder strikt is. Hij zal terughoudender zijn bij het vaststellen van alterna-
tieven en het onderzoeken daarvan. In een advies uit 2007 kiest de CGB 
eveneens voor een terughoudende opstelling. Zij kan waarde toekennen aan 
de inschatting van partijen dat het doel al dan niet kan worden bereikt met 
alternatieve middelen.153

Aan organisaties die leeftijdsonderscheid maken kan door het relatieve 
karakter van leeftijdsonderscheid een ruimere beoordelingsvrijheid gelaten 
worden bij de vraag wanneer er een alternatief is voor leeftijdsonderscheid. 
Die ruimte mag groter zijn naarmate er meer draagvlak is. Dat draagvlak kan 
bijvoorbeeld hard gemaakt worden door het karakter van collectieve afspraken, 
een hoge dekkingsgraad en/of instemming van de OR. Reden voor terughou-
dendheid bij de beoordeling van alternatieven zie ik ook in de beleidsvrijheid 
van sociale partners. De CGB of de rechter moet er voor waken niet ‘op de 
stoel van de ondernemer’ te gaan zitten. Dat geldt in het bijzonder de civiele 
rechter, die gebonden is aan de argumenten (alternatieven) die partijen aan-
dragen. Het alternatief dient een volwaardig alternatief te zijn. De CGB of de 
rechter kan zich daarbij baseren op feiten van algemene bekendheid, eerdere 
jurisprudentie, stellingen van procespartijen en deskundigenonderzoek.

§2.6.3.4 Pakketvergelijking
Het verbod van pakketvergelijking – het plussen en minnen van verschillende 
arbeidsvoorwaarden zodat per saldo gelijkheid ontstaat – is niet zonder meer 
van toepassing op leeftijdsonderscheid. Bij geslachtsdiscriminatie is pak-
ketvergelijking volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EG niet toegestaan. 
‘De toepassing van het beginsel van gelijke beloning moet worden verzekerd 
ten aanzien van elk onderdeel en niet slechts door de aan de werknemers 

153 CGB Advies 2007/5, Leeftijdsonderscheid in sociale plannen, p. 10.
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toegekende voordelen in hun totaliteit te beoordelen.’154 Verschillen tussen 
mannen en vrouwen mogen niet gecompenseerd worden in andere arbeids-
voorwaarden om de verschillen zo weg te poetsen. Het verbod van pakket-
vergelijking is ingegeven door de gedachte, dat het vergelijken van allerlei 
beloningsonderdelen een eff ectieve controle op de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen bemoeilijkt.

Bij leeftijdsonderscheid heeft die vergelijking een andere aard. Ten eerste 
is het onderscheid relatief omdat door tijdsverloop de verschillen tussen jong 
en oud grotendeels kunnen wegvallen. Vergelijking van verschillende arbeids-
voorwaarden is bij leeftijdsonderscheid sneller toelaatbaar omdat er na verloop 
van tijd compensatie plaatsvindt, ook al is die compensatie niet altijd volledig. 
Ten tweede gaat het – anders dan bij het onderscheid naar geslacht – niet altijd 
om de vaststelling van onderscheid maar om het wegnemen van de ongelijkheid 
binnen de leeftijdsgroepen.155 Leeftijdsonderscheid kan materiële gelijkheid 
tot stand brengen. Dit is een uiting van het diff erentiatiegebod om ongelijke 
gevallen (jong en oud hebben bijvoorbeeld een ongelijke arbeidsmarkt, sociale 
zekerheids-, ontslag- of pensioenpositie) niet gelijk te behandelen. Tegelijker-
tijd is bij leeftijdsonderscheid moeilijker vast te stellen of er bij ongelijke posi-
ties gelijk wordt behandeld. Dat is evenwel minder ernstig omdat die verschil-
len grotendeels wegvallen wanneer jongere werknemers oud worden. Gelet op 
het bijzondere karakter van leeftijd heeft de CGB overwogen dat zij, indien er 
goede redenen zijn om ten behoeve van bepaalde groepen werknemers leef-
tijdsspecifi eke maatregelen te treff en, deze maatregelen contextueel benadert. 
Ik kom daar uitgebreid op terug in hoofdstuk 3.

§2.7 Sancties bij verboden leeftijdsonderscheid

In de WGBL zijn twee sancties opgenomen op schending van de wet: nietig-
heid en vernietigbaarheid. Bedingen in strijd met de wet zijn nietig, zo volgt 
uit artikel 13 WGBL. De vernietigbaarheid is gekoppeld aan de verboden beëin-
diging van de arbeidsverhouding door de werkgever, aldus artikel 11 WGBL. 
Aangezien de vernietigbaarheid een specifi eke sanctie is voor leeftijdsontslag 
door de werkgever laat ik dat onderwerp hier verder buiten beschouwing. De 
verhouding tussen leeftijdsontslag (inclusief pensioenontslag) en nietigheid 
c.q. vernietigbaarheid behandel ik in hoofdstuk 6.

De gevolgen van verboden leeftijdsonderscheid voor de specifi eke arbeids-
voorwaarden schets ik bij de bespreking van de betreff ende arbeidsvoorwaar-

154 HvJ EG 17 mei 1990, C-262/88, Jur. 1990, p. 1889, r.o. 34-35 (Barber).
155 Vergelijk CGB Advies 2007/5, Leeftijdsonderscheid in sociale plannen.
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den in de volgende hoofdstukken. Op deze plaats richt ik mij in algemene zin 
op de gevolgen van bedingen die leiden tot verboden leeftijdsonderscheid en 
daarmee nietig zijn. De nietigheid geldt ook voor bepalingen in individuele 
of collectieve contracten of overeenkomsten, interne reglementen van onder-
nemingen. Dat volgt uit de richtlijn. Staat in een arbeidsvoorwaarde leeftijds-
onderscheid dat niet is toegestaan, dan is dat beding nietig.156 Het beding 
wordt dan geacht nooit te hebben bestaan. In de wetsgeschiedenis staat dat 
de enkele overtreding van het verbod van onderscheid leidt tot aansprake-
lijkheid. ‘De aansprakelijkheid betekent dat bijvoorbeeld schadevergoeding, 
zowel materiële als immateriële schade, of rectifi catie kan worden gevorderd. 
Daarnaast zijn ook gebods- of verbodsacties mogelijk.’157

Ook discriminatoire wettelijke bepalingen en bestuursrechtelijke bepalin-
gen moeten worden afgeschaft, zo staat in artikel 16 van de richtlijn.

§2.7.1 Gevolgen nietigheid

De nietigheid van het beding betreft slechts de bepaling en niet de verdere 
inhoud van de arbeidsvoorwaarden. De overige bepalingen, die niet in onver-
brekelijk verband staan met het verboden leeftijdsonderscheid, blijven onver-
kort van kracht.158 Staat er in de (collectieve) arbeidsovereenkomst een bepa-
ling met een verboden leeftijdsgrens, dan blijft de rest van de (collectieve) 
arbeidsovereenkomst in principe in stand. Uit Europese jurisprudentie over 
onderscheid naar geslacht valt op te maken dat de nationale rechter een dis-
criminatoire cao- of wetsbepaling buiten toepassing moet laten, zonder cao-
onderhandelingen of wetgevende (constitutionele) procedures over opheffi  ng 
af te wachten.159 De leemte die ontstaat door de nietigheid dient de rechter in 
te vullen (zie hierna).

§2.7.2 Reparatie verboden leeftijdsonderscheid

Na een rechterlijke vaststelling van de nietigheid staat vast dat er verboden 
leeftijdsonderscheid is gemaakt en dat leeftijdsgroepen ten onrechte ongelijk 
zijn behandeld.160 Die ongelijke behandeling moet worden gerepareerd. Bij 

156 Zie over nietigheid nader Asser-Hartkamp 4-II, vanaf nr. 456, p. 483 e.v., Kluwer, Deventer 
2005. 

157 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 28. Daar wordt ook rectifi catie als sanctiemoge-
lijkheid genoemd.

158 Vergelijk artikel 3:41 BW; zie ook HR 21 november 1986, NJ 1987, 351, r.o. 2.3 (Beets-Proper), 
Kamerstukken II 28 170, nr. 3, p. 141.

159 HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, Jur. 1991, I-297 (Nimz), r.o 17, 19.
160 De rechter constateert dat de regeling nietig is (declaratoir). Dit in tegenstelling tot de ver-

nietiging, waarbij de nietigheid intreedt na de uitspraak. Het vonnis is dan constitutief, zie 
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geslachtsdiscriminatie moet volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EG op 
leden van de benadeelde groep dezelfde regeling worden toegepast als op de 
andere werknemers.161 De gunstiger regeling is daar het enige juiste referen-
tiekader.162 Een andere oplossing dan toepassing van het hoogste niveau over 
het verleden heeft het HvJ EG bij geslachtsdiscriminatie meermalen van de 
hand gewezen.163 Naleving van gelijke behandeling kan slechts worden verze-
kerd ‘door de leden van de benadeelde groep dezelfde voordelen toe te kennen 
als de leden van de bevoordeelde groep genieten’.164

Die lijn is wegens het dynamische karakter van leeftijd niet zonder 
meer toepasbaar op reparatie van leeftijdsdiscriminatie.165 Anders dan bij 
geslacht kunnen er namelijk verschillen bestaan binnen de leeftijdsgroepen. 
Zo kan er verschil bestaan tussen de arbeidsmarkt-, inkomens- en sociale 
zekerheidspositie van jongeren en ouderen. Gelijktrekking van de arbeids-
voorwaarden is dan geen juist referentiekader. Een voorbeeld verduidelijkt 
dit. Bij een verboden ouderenregeling in een sociaal plan kunnen oudere 
werk nemers mijns inziens niet ‘terugvallen’ op de kantonrechtersformule 
die voor jongeren geldt. Dat zou betekenen dat oudere werknemers veel meer 
geld zouden ontvangen dan wanneer zij in dienst zouden blijven tot de pen-
sioenontslagdatum (zie hoofdstuk 4). Bij leeftijdsonderscheid leidt toepassing 
van de gunstige regeling soms tot een ongewenste gelijke behandeling van 
ongelijke gevallen. Lastig aan leeftijdsonderscheid is, dat het vaststellen van 
de benadeelde groep en de omvang van het nadeel bijzonder complex kan 
zijn, juist wegens de ongelijkheid tussen leeftijdsgroepen. Het voordeel van 
de ene groep is niet altijd het nadeel van de andere groep. De bevoordeelde 
groep jongeren (in het voorbeeld van de verboden ouderenregeling) bevindt 
zich in een ongelijke positie. Die ongelijke gevallen moeten gelijk worden 
behandeld naar de mate van ongelijkheid. Dat is eenvoudig gezegd, maar 
in de praktijk lastig vast te stellen voor een rechter (of sociale partners). Die 
komen bij gebrek aan ‘harde’, kwantifi ceerbare gelijkheid voor ongelijke 
gevallen al snel terecht bij de redelijkheid en billijkheid.

Voor die aansluiting bij redelijkheid en billijkheid is overigens steun te 
vinden in wetgeving en rechtspraak. Het Nederlandse civiele recht sluit niet 
uit dat in de rechtsverhouding tussen partijen bij een nietige overeenkomst de 

Asser-Hartkamp 4-II, nr. 460, p. 486.
161 HvJ EG 8 april 1976, C-43/75, Jur. 1976, p. 455, r.o. 15 (Defrenne); HvJ EG 27 juni 1990, 

C-33/89, Jur. I-2591 (Kowalska); HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, Jur. 1991, I-297 (Nimz); HvJ 
EG 28 september 1994, C-28/93, NJ 1995, 384, r.o. 16-18 (Shell/van den Akker).

162 HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, Jur. 1991, I-297 (Nimz), r.o. 18, 21.
163 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 28 september 1994, Jur. 1994 I-04435, r.o. 15 (Smith v. Avdel).
164 HvJ EG 28 september 1994, nr. C-200/91, Jur. 1994, p. I-4385, NJ 1995, 383, r.o. 32 (Colo-

roll).
165 In gelijke zin A.G. Castermans, AR 2007, 39.
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redelijkheid en billijkheid van artikel 6:2 BW een zekere beperkende werking 
kan uitoefenen.166 Een voorbeeld daarvan uit de rechtspraak vormt het arrest 
Beets-Proper van de Hoge Raad uit 1987.167 Nadat het HvJ EG had vastgesteld 
dat een verschillende pensioenontslagleeftijd voor mannen (65 jaar) en vrou-
wen (60 jaar) geslachtsdiscriminatie opleverde,168 resteerde de vraag wat de 
gevolgen van de nietigheid waren. De Hoge Raad vulde de gevolgen van de 
nietigheid in met een leemtetheorie, waarin redelijkheid en billijkheid als cri-
terium werd gehanteerd. Onduidelijk was namelijk welke regeling het juiste 
referentiekader voor vrouwen (de meest gunstige regeling) was. Mevrouw 
Beets wilde doorwerken en daarom besliste de Hoge Raad dat zij recht had 
op die gunstiger regeling. Daar kwam bij dat een verlaging van de pen-
sioenontslagleeftijd voor mannen (de andere gelijkheidsvariant) zou leiden 
tot een onbillijk laag pensioenresultaat voor mannen. Levelling up sluit aan 
bij de hierboven aangehaalde (latere) jurisprudentie van het HvJ EG.169 Een 
paradoxaal element uit deze casus is dat niet alle vrouwen de gelijktrekking 
naar 65 jaar als voordeel zullen (hebben) ervaren. Dit mogelijke nadeel voor 
vrouwen loste de Hoge Raad hier – via de redelijkheid en billijkheid – elegant 
op door op te merken dat eerdere (vrijwillige) beëindiging door partijen ook 
mogelijk is. Daaruit valt op te maken dat de werkgever zijn werkneemsters 
bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd de keuze kon bieden tussen door-
werken tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd of beëindiging van de dienst-
betrekking met ingang van het pensioen.170 Met behulp van de redelijkheid 
en billijkheid kan het juiste referentiekader bij verboden leeftijdsonderscheid 
bepaald worden.

§2.7.3 Gelijke behandeling in de toekomst

De WGBL kan een bedreiging vormen voor beschermende arbeidsvoorwaar-
den van oudere werknemers. Zonder goede reden dreigen de beschermende 
voorwaarden te verdwijnen en wordt zo gelijkheid tot stand gebracht op het 
laagste niveau (‘levelling down’). De weg naar afschaffi  ng van regelingen voor 
oudere werknemers is vrij. De WGBL schrijft slechts gelijke behandeling voor 
en geen niveau van gelijke behandeling. Levelling down is evenwel niet dwin-

166 Asser-Hartkamp 4-II, nr. 489, p. 515.
167 HR 21 november 1986, NJ 1987, 351, met noot PAS (Beets-Proper).
168 HvJ EG 26 februari 1986, C-262/84, NJ 1987, 350 (Beets-Proper).
169 HvJ EG 8 april 1976, C-43/75, Jur. 1976, p. 455, r.o. 15 (Defrenne); HvJ EG 27 juni 1990, 

C-33/89, Jur. I-2591 (Kowalska); HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, Jur. 1991, I-297, r.o. 18, 
21 (Nimz); HvJ EG 28 september 1994, C-28/93, NJ 1995, 384, r.o. 16-18 (Shell/van den 
Akker).

170 Aldus ook annotator Stein, zie HR 21 november 1986, NJ 1987, 351, met noot PAS (Beets-
Proper).
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gend voorgeschreven.171 Sociale partners moeten daar bedacht op zijn. Indien 
het doel is om de arbeidsvoorwaardelijke positie van oudere werknemers 
niet te laten verslechteren, kan de budgettaire neutraliteit behouden blijven 
door andere (objectief gerechtvaardigde) maatregelen die oudere werknemers 
beschermen. Deze gedachte sluit aan bij de door Castermans geopperde toe-
passing van conversie ex artikel 3:42 BW op verboden leeftijdsonderscheid.172 
Die redenering gaat er van uit dat de nietige bepaling geconverteerd kan 
worden in een toelaatbare bepaling. In essentie zou bij een legitiem doel het 
budget dat vrijkomt door afschaffi  ng van de regeling kunnen worden aan-
gewend voor andere, wel toegestane maatregelen. Die constructie vereist de 
aanwezigheid van een goede reden om oudere werknemers te beschermen en 
legt het accent op de vormgeving van de maatregelen. Op die manier kan een 
verslechtering van de arbeidsvoorwaardelijke positie van oudere werknemers 
voorkomen worden.

§2.8 De betekenis van richtlijn en WGBL voor oudere werknemers

Paradoxaal genoeg bedreigt de WGBL beschermende voorwaarden voor 
oudere werknemers. Seniorenregelingen met gunstige arbeidsvoorwaarden 
voor oudere werknemers als werktijdvermindering met behoud van loon 
of extra vakantiedagen moeten gerechtvaardigd worden. Afschaffi  ng van 
die regelingen dreigt en dat is niet in het voordeel van oudere werknemers. 
Daar kan tegenin worden gebracht dat dit soort regelingen oudere werkne-
mers duur maken, zoals minister Donner begin 2008 opmerkte.173 In die 
visie is een daling van de beloning van oudere werknemers gunstig voor hun 
arbeidsmarktpositie. Ik haast me daar aan toe te voegen dat die (omstreden) 
economische visie niets zegt over de juridische rechtvaardigheid van regelin-
gen voor oudere werknemers.

De doelstelling van de richtlijn is mede ingegeven door de wens om 
oudere werknemers te vrijwaren van leeftijdsdiscriminatie en hen voor het 
arbeidsproces te behouden (zie §2.3.3).174 De richtlijn beoogt geenszins om 
beschermende arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers weg te nemen. 
Dat blijkt onder meer uit de overwegingen 25 en 28 bij de richtlijn, waarin 

171 Zie over deze materie H.M. Kappelle, Leidt gelijke behandeling tot een slechtere positie van 
vrouwen?, P&P 2001-12, p. 27; E. Lutjens, Reactie, P&P 2001-12, p. 29 en E. Lutjens, Gelijke 
behandeling: een bedreiging voor de pensioenen? In: S.D. Burri (red.), Gelijke behandeling: 
oordelen en commentaar 2005, Wolf Legal Publishers 2006.

172 A.G. Castermans, AR 2007, 39.
173 Nederlands Dagblad 25 januari 2008, Oudere niet matsen bij nieuw werk.
174 In gelijke zin E. Mot, De onjuiste omzetting van de EG-richtlijn ‘gelijke behandeling in 

arbeid en beroep’ in Nederlands recht, SR 2005, 12.
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staat dat het discriminatieverbod geen afbreuk mag doen aan de handhaving 
van maatregelen die bedoeld zijn om nadelen voor een kwetsbare leeftijds-
groep te compenseren. Die gedachte is concreet uitgewerkt in artikel 8 lid 
2 van de richtlijn: uitvoering van de richtlijn mag niet leiden tot een lager 
beschermingsniveau tegen discriminatie.

Op Kamervragen waarin opgeroepen werd oudere werknemers te 
beschermen en de beschermende bepaling van de richtlijn in de WGBL te 
incorporeren, antwoordde minister De Geus van SZW dat dit niet nodig was. 
Het ging niet om bescherming van oudere werknemers in algemene zin. 
Van een verlaging van het beschermingsniveau tegen discriminatie was geen 
sprake. Integendeel, de bescherming was door de wet juist groter geworden, 
zo betoogde de minister. Regelingen ter bescherming van oudere werkne-
mers bleven immers mogelijk zolang er een rechtvaardiging was voor dat 
onderscheid.175

Deze mooie woorden komen niet overeen met de maatschappelijke reali-
teit. De nadruk op individuele gelijkheid heeft geleid tot een uiterst kritische 
houding ten aanzien van beschermende regelingen voor oudere werknemers 
(zie hoofdstuk 3). Afschaffi  ng van die regelingen stond sinds de inwerking-
treding van de WGBL hoog op de agenda. De opmerkingen van de minister 
moeten dan ook met een fl inke schep zout worden genomen. Anderzijds 
heeft de minister juridisch een punt waar hij stelt dat voordelen (ook van 
oudere werknemers) gerechtvaardigd moeten zijn en er geen verlaging van 
de bescherming tegen discriminatie plaatsvindt.176 Zonder die rechtvaardi-
ging is de afschaffi  ng van regelingen voor oudere werknemer terecht. Dat 
afschaffi  ng geen verslechtering van het beschermingsniveau van oudere 
werk nemers meebrengt, is onjuist. Daar staat tegenover dat een verlaging 
van de arbeidsvoorwaardelijke kosten de arbeidsmarktpositie van oudere 
werk nemers verbetert en daarmee een economische belemmering voor een 
langere arbeidsdeelname wegneemt.

§2.9 Conclusie

§2.9.1 WGBL beschermt en belemmert oudere werknemers

Een belangrijke doelstelling van het verbod van leeftijdsdiscriminatie is het 
bieden van bescherming aan oudere werknemers. De WGBL beschermt 
oudere werknemers tegen een andere behandeling dan jongere werknemers 

175 Aanhangsel Handelingen II 2003-04, p. 4283-4284.
176 Kritisch E. Mot, De onjuiste omzetting van de EG-richtlijn ‘gelijke behandeling in arbeid en 

beroep’ in Nederlands recht, SR 2005, 12.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec2:91Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec2:91 28-1-2009   9:31:3928-1-2009   9:31:39



56

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

(denk bijvoorbeeld aan het verbod om oudere werknemers uit te sluiten bij 
sollicitaties). Tegelijkertijd belemmert de WGBL de rechtspositie van oudere 
werknemers omdat beschermende maatregelen voor oudere werknemers 
zoals seniorenregelingen gerechtvaardigd moeten worden. Verlaging van 
het beschermingsniveau van oudere werknemers was uitdrukkelijk niet de 
bedoeling van de (Europese) wetgever, al was dat niet uitgesloten.

§2.9.2 Minder strikte toetsing leeftijd behoudt arbeidsdeelnamebevorderende 
maatregelen

Wegens het minder verdachte karakter kan leeftijdsonderscheid onder voor-
waarden minder strikt getoetst worden. Door die minder strikte toetsing 
kunnen de terechte positieve vruchten van beschermende regelingen die de 
arbeidsdeelname van oudere werknemers bevorderen behouden blijven. Dit 
hoofdstuk bevat een aantal handvatten om die andere toetsing vorm te geven 
en zo de belemmering voor de arbeidsdeelname van oudere werknemers te 
beperken.

§2.9.3 Wegnemen economische belemmering door afschaffi  ng beschermende 
maatregelen?

Een paradoxaal element is dat juridisch gerechtvaardigde regelingen die 
oudere werknemers beogen te behouden voor het arbeidsproces kunnen bij-
dragen aan hun economisch slechtere positie. Diezelfde regelingen kunnen 
oudere werknemers duur maken, althans dat beeld oproepen bij werkgevers. 
Er schuilt derhalve (naast een juridische belemmering) een economisch 
gevaar in regelingen die oudere werknemers begunstigen. Die economische 
belemmering kan worden weggenomen door afschaffi  ng van de begunsti-
gende maatregelen die oudere werknemers duur maken. De bevordering van 
de arbeidsdeelname van ouderen dient te worden afgewogen tegen de econo-
mische belemmering die de maatregelen meebrengen.
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§3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers cen-
traal. SZW-onderzoek uit 2005 en 2007 toont aan dat cao’s vol staan met 
afspraken over oudere werknemers.177 Aangezien het verbod van leeftijdsdis-
criminatie een juridische belemmering vormt voor arbeidsvoorwaarden die 
oudere werknemers beogen te behouden voor het arbeidsproces (zie hoofd-
stuk 2) sta ik bij de bespreking van de verschillende arbeidsvoorwaarden voor 
oudere werknemers uitgebreid stil bij dat discriminatiegevaar. Daarnaast 
analyseer ik welke economische belemmeringen de verschillende arbeids-
voorwaarden van oudere werknemers bevatten. Voor zowel de juridische als 
de economische belemmeringen onderzoek ik het eff ect en doe ik voorstellen 
voor maatregelen waardoor de belemmeringen kunnen worden weggenomen 
of beperkt.

Eén van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is de vaak aan anciënniteit 
gekoppelde beloning van oudere werknemers (§3.2). In §3.3 bespreek ik seni-
orenregelingen, waarbij oudere werknemers kort gezegd in de gelegenheid 
worden gesteld om minder te gaan werken zonder dat het loon evenredig 
wordt verlaagd. Het gaat daarbij om elementen als arbeidsduurvermindering, 
extra vakantiedagen of vrijstellingen voor oudere werknemers. Daarna ga ik 
in op ouderenregelingen in sociale plannen (§3.4), waarbij voor boventallig 
verklaarde oudere werknemers andere afspraken gelden dan voor hun jon-
gere collega’s. Vervolgens komen leeftijdsbewust personeelsbeleid (§3.5) en 
demotie (§3.6) aan de orde. Beide worden vaak genoemd als instrumenten 
om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te stimuleren. De fi scaal 
gedreven levensloopregeling bespreek ik in §3.7. In de slotparagraaf analyseer 
ik de juridische en economische belemmeringen die de arbeidsvoorwaarden 
en de wet- en regelgeving voor oudere werknemers opwerpen om aan het 
arbeidsproces deel te (blijven) nemen. Waar mogelijk presenteer ik maatrege-
len om die belemmeringen weg te nemen.

177 M. Beeksma, E.C. Junger, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2006), Directie Uit-
voeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, SZW mei 2007; J.J.H. Schrama, C. Klaassen, 
E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, SZW juli 2005. 
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§3.2 Beloning van oudere werknemers

§3.2.1 Zijn oudere werknemers te duur?

Oudere werknemers zijn te duur. Dat is althans een veelgehoorde reden van 
werkgevers om oudere werknemers af te laten vloeien.178 Ook CPB-analyse uit 
2006 stelt centraal dat de arbeidsmarktproblematiek van oudere werknemers 
gelegen is in de veelal hoge loonkosten van oudere werknemers in verhouding 
tot hun productiviteit.179 In juni 2008 achtte het CPB het aannemelijk dat het 
loon van oudere werknemers in Nederland internationaal gezien relatief hoog 
is.180 Sociologisch onderzoek bevestigt dat werkgevers oudere werknemers 
vooral als kostenpost zien. Zij associëren oudere werknemers met stijgende 
loonkosten zonder dat daar een evenredige productiviteitsstijging tegenover 
staat.181 Onderzoek van het NIDI onder 1000 werkgevers toont aan dat bijna 
driekwart van de werkgevers een stijging van de gemiddelde leeftijd van het 
personeel associeert met een stijging van de arbeidskosten. Minder dan 8 
procent acht een stijging van de productiviteit waarschijnlijk, meer dan de 
helft acht dit onwaarschijnlijk.182 Deze opvattingen sluiten aan bij het econo-
mische loonmodel van Lazear.183 Volgens dat model betalen werkgevers werk-
nemers minder dan de productiviteit wanneer ze jong zijn en meer wanneer 
ze oud zijn.

In hoeverre deze beeldvorming op werkelijkheid berust, is onduidelijk. 
Negatieve stereotypering van oudere werknemers speelt vaak een belangrijke 
rol bij uittreding.184

Er is weinig onderzoek gedaan naar de directe relatie tussen leeftijd 
en productiviteit, ook omdat het moeilijk is de individuele productiviteit te 
meten.185 Onderzoek uit 1989 vermeldt dat er geen algemene relatie is tussen 

178 Kamerstukken I 2005-06, 30 370, E, p. 3; WRR, Een werkend perspectief, 1991, p. 135.
179 CPB, Eff ecten versoepeling ontslagrecht en preventieprikkel, CPB 2006; zie ook CPB, Stimule-

ring arbeidsvraag oudere werknemers, CPB 2003/76.
180 CPB, Eff ecten van participatiebeleid, CPB 6 juni 2008, nr. 2008/20.
181 C. Remery, K. Henkens, J. Schippers, A. van Doorne-Huiskes, P. Ekamper, Organisaties, 

veroudering en management: een onderzoek onder werkgevers. (Organisations, Ageing and 
Management: an Employers’ Survey), NIDI Report 61, Den Haag 2001, p. 29-30; OSA, 
Trendrapport vraag naar arbeid 2002, augustus 2003.

182 P. Ekamper, K. Henkens, Werkgevers zien oudere werknemers nog vooral als kostenpost, 
Arbeidsmarkt Journaal 2006-6, p. 9-11.

183 E. Lazear, Why is there mandatory retirement, Journal of Political Economy 1979-6, p. 1261-
1284.

184 K. Henkens, Stereotyping older workers and retirement: the manager’s point of view, WANE 
Working Paper 5, London, Ontario, Canada: University of Western Ontario Social Science 
Centre, 2003.

185 P. Ekamper, Ageing of the labor market in the Netherlands: an overview, in: T.S. Rocco 
& J.G.L. Thijssen (eds.), Older workers, new directions; employment and development in an 
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leeftijd en prestatie. Een stabilisatie of achteruitgang in functioneren blijft 
beperkt tot bepaalde aspecten van het werk.186 Duidelijk is wel – zo blijkt uit 
een onderzoek uit 2004 – dat het fysieke vermogen met de jaren afneemt.187 
Dat kan gecompenseerd worden door een toename van andere (geestelijke) 
vaardigheden en slimmere werkstrategieën.188 De productiviteit van de oudere 
werknemer is mede afhankelijk van de functie die hij uitoefent. Bij fysieke 
functies zal zijn productiviteit afnemen. Voor functies waarbij sociale vaar-
digheden en ervaring van belang zijn, is dat geenszins het geval.

De veronderstelde onbalans tussen beloning en productiviteit vormt een 
belangrijke belemmering voor oudere werknemers om aan het arbeidsproces 
te blijven deelnemen. Ten eerste nemen werkgevers geen dure oudere werk-
nemers in dienst. Ten tweede worden werkgevers fi nancieel geprikkeld om 
oudere werknemers uit te laten treden.

Overigens wordt de verhouding tussen beloning en productiviteit niet 
alleen bepaald door de loonkosten. Ontzie-maatregelen zoals seniorenrege-
lingen (zie §3.3) en pensioenkosten voor oudere werknemers (zie hoofdstuk 7) 
bepalen mede de prijs van de arbeid van oudere werknemers en zijn daarmee 
van invloed op hun arbeidsmarktpositie.

§3.2.2 De verklaring voor hogere lonen van oudere werknemers

Een verklaring voor die veronderstelde onbalans tussen loonkosten en pro-
ductiviteit is de in Nederlandse beloningssystemen gangbare relatie tussen 
beloning en dienstjaren.189 Oudere werknemers hebben meestal meer dienst-
jaren. Dienstjaren leiden tot periodieke loonsverhogingen en daardoor zijn 
oudere werknemers duurder. SZW-onderzoek uit 2005 naar leeftijdsonder-
scheid in cao’s toont aan dat leeftijd voor 95% van de werknemers een crite-
rium is in de salarisschaal. Bij 90% van de werknemers (103 van de 122 onder-

ageing labor market. Miami: Center for Labor Research and Studies, Florida International 
University, 2006, p. 52.

186 G.M. McEvoy, W.F. Cascio, Cumulative evidence of the relationship between employee age 
and job performance, Journal of Applied Psychology, 1989, 74, p. 11-17.

187 TNO arbeid, De mythe doorbroken, 2004, p. 25 met literatuurverwijzingen; R.J. Shephard, 
A Personal perspective on aging and productivity, with particular reference to physically 
demanding work, Ergonomics, 1995, 38, p. 617-636.

188 A. Hendrikse, R. Schalk, Veranderingen in het functioneren en arbeidsbeleving bij oudere 
werknemers in een procesindustrie, in: R. Schalk (red.): Oudere werknemers in een verande-
rende wereld. Utrecht: Lemma Uitgeverij 1995; J. Seitsamo, M. Klockars, Aging and changes 
in health, Scandinavian Journal of work, Environment and health, 1997-23, p. 27-35.

189 P. Ekamper, Ageing of the labor market in the Netherlands: an overview, in: T.S. Rocco 
& J.G.L. Thijssen (eds.), Older workers, new directions; employment and development in an 
ageing labor market. Miami: Center for Labor Research and Studies, Florida International 
University, 2006, p. 52.
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zochte cao’s) komt anciënniteit in loonschalen voor.190 In de wetsgeschiedenis 
van de WGBL is anciënniteit gedefi nieerd als ‘het aantal dienstjaren bij een 
bepaalde werkgever of in een bepaalde functie’.191 De werknemer heeft voor 
elk vol dienstjaar recht op een periodieke verhoging van zijn loonschaal.192 
Onderscheiden worden leeftijdsjarenschalen, functiejarenschalen,193 een 
combinatie van beide of een vast bedrag per functie.194 De werknemer incas-
seert als het ware jaarlijks zijn periodiek en bestijgt zo de loontrap binnen de 
salarisschaal van zijn functie. Dit fenomeen staat bekend als de automatische 
loongroei.195 Voordelen van dat systeem zijn de zekerheid, transparantie en 
beheersbaarheid. Nadeel is dat de koppeling tussen productiviteit en belo-
ning (de wijze van functievervulling) afwezig is.196 De werknemer hoeft niet 
daadwerkelijk in prestatieniveau te klimmen. De lift of ‘free ride’ naar de vol-
gende loonetage gaat namelijk vanzelf. Naarmate de lift langer duurt (meer 
dienstjaren, hetgeen voor oudere werknemers het geval is) kan de verhouding 
tussen prestatie en beloning verder scheefgroeien. Het plafond van de loon-
schaal vormt een rem op de loongroei.197 Die rem wordt weer weggenomen 
wanneer dienstjaren mede bepalen of werknemers doorstromen naar een 
hogere functie en daarmee een hogere loonschaal.

§3.2.3 Hogere beloning bij meer dienstjaren toelaatbaar?

Beloning op basis van dienstjaren leidt mogelijk tot indirect leeftijdsonder-
scheid ‘aangezien veelal oudere werknemers de meeste dienstjaren zullen 
hebben opgebouwd’.198 In de wetsgeschiedenis van de WGBL is de regering 

190 J.J.H. Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, 
SZW juli 2005, p. 11-12. Ook jeugdloonschalen komen veel voor.

191 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 33; Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 15, 
34. Zie over anciënniteit G. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, diss. 
Utrecht 1992, p. 344. M. Brink, SMA 1986 legt een directe relatie met leeftijd.

192 J.M. van Slooten, Arbeid en Loon, diss. Uva 1999, p. 350. De beloning is afhankelijk van het 
karakter van de cao. Een standaardcao betekent dat het loon vastligt, een minimumcao 
brengt een minimumloonbedrag mee. Andere beloningsvormen dan geld laat ik hier buiten 
beschouwing.

193 Functiejarenschalen houdt in een systeem dat gebaseerd is op het aantal hele jaren waarin 
een werknemer werkzaam is geweest in de salarisgroep waarin hij is ingedeeld. Het aantal 
jaren gaat tellen vanaf het tijdstip waarop de werknemer de voor die salarisgroep geldende 
minimumleeftijd heeft bereikt of vanaf het tijdstip waarop hij is ingedeeld in die salaris-
groep.

194 Ministerie van SZW, Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden, De ontwikkeling van de laagste 
CAO-lonen in de periode 1983-1988, ’s-Gravenhage 1990, p. 22.

195 J.M. van Slooten, Prestatieloon: wie niet goed werkt, zal niet goed eten?, SMA 1998-6; M.J.J. 
Dankbaar, Anciënniteit en beloning in cao’s, SMA 2004-1.

196 A.w. Van Slooten 1999, p. 350.
197 A.w. Dankbaar 2004, p. 33.
198 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 33-34.
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nadrukkelijk gevraagd naar de objectieve rechtvaardiging voor op ervarings-
jaren gebaseerde periodieke loonsverhogingen. Wie de wetsgeschiedenis 
goed leest, concludeert dat de periodieken slechts in uitzonderlijke gevallen 
de WGBL-toets niet kunnen doorstaan. De regering zag in toegenomen erva-
ring, binding aan het bedrijf door loyaliteit te belonen en motivatiebevordering 
legitieme doelen voor hantering van dienstjaren als loonmaatstaf. Beloning 
van ervaringsjaren is een geschikt middel omdat toekenning van een hogere 
beloning werknemers stimuleert om meer ervaring en deskundigheid op 
te bouwen, werknemers motiveert en uitstroom van werknemers voorkomt. 
Beloning op grond van individueel functioneren leidt tot subjectieve beoorde-
lingen en dat is volgens de regering geen reëel alternatief.

Een hogere beloning van werknemers die over meer relevante ervaring 
beschikken is volgens de wetgever toegestaan mits een groter aantal dienst-
jaren gezien de aard van het werk leidt tot een grotere vaardigheid of deskun-
digheid van de werknemer in zijn werk. Bovendien dient het aantal periodie-
ken in de salarisschaal in verhouding te staan tot de zwaarte van de functie 
en de periode waarbinnen een bepaalde mate van deskundigheid kan worden 
bereikt.199

§3.2.3.1 De jurisprudentielijn van het HvJ EG inzake anciënniteitsbeloning
Zonder dat de wetsgeschiedenis daarnaar verwijst, sluiten de argumenten 
om de beloning van ervaringsjaren te rechtvaardigen aan bij de jurispruden-
tie van het HvJ EG inzake onderscheid naar geslacht. Die jurisprudentie is 
een belangrijke indicator voor het antwoord op de vraag of de op anciënniteit 
gebaseerde arbeidsvoorwaarden leiden tot verboden leeftijdsonderscheid.

In het arrest Danfoss oordeelde het HvJ EG dat een werkgever anciënniteit 
niet specifi ek hoeft te rechtvaardigen omdat het evident is dat ervaring een 
hogere beloning rechtvaardigt:

‘Aangezien anciënniteit en beroepservaring evenwel hand in hand gaan en een 
werknemer met meer beroepservaring in de regel beter is toegerust voor de hem 
opgedragen werkzaamheden, mag de werkgever anciënniteit belonen zonder dat 
hij behoeft aan te tonen, wat het belang ervan is voor de uitvoering van de aan de 
werknemer opgedragen specifi eke werkzaamheden.’200

Het HvJ EG lijkt dat uitgangspunt te relativeren in latere arresten.201 Ik schrijf 
lijkt omdat in die zaken niet de beloning van ervaring centraal stond maar de 

199 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 7, p. 5-6; Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 34.
200 HvJ EG 17 oktober 1989, C-88/109, Jur. 1989, 3199 (Danfoss), r.o. 24.
201 HvJ EG 2 oktober 1997, C-1/95, Jur. 1997, p. I-5253, NJ 1998, 807 (Gerster), r.o. 39. Zie ook HvJ EG 

2 oktober 1997, C-100/95, Jur. I-5289, r.o. 23 (Kording); HvJ EG 17 juni 1998, C-243/95 (Hill).
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verschillende waardering van de ervaring van voltijders en deeltijders. Kort 
gezegd werden deeltijders (meestal vrouwen) lager beloond omdat zij minder 
ervaring hadden. Zo stond in het arrest Nimz een cao-bepaling centraal 
waarin voor werknemers die ten minste driekwart van de normale arbeidstijd 
werkten, de volledige arbeidstijd meetelde voor de anciënniteit. Voor werk-
nemers met een arbeidstijd van de helft tot driekwart telde de anciënniteit 
voor de helft. Het generaliserende argument dat voltijders sneller bekwaam-
heden en vaardigheden verwerven dan hun deeltijdcollega’s vormde geen 
rechtvaardiging:

‘Ook al gaan anciënniteit en beroepservaring hand in hand en is een werknemer 
met beroepservaring in beginsel beter toegerust voor de hem opgedragen werk-
zaamheden, toch hangt het objectieve karakter van een dergelijk criterium af van 
alle omstandigheden van het individuele geval en met name van het verband tus-
sen de aard van de uitgeoefende functie en de ervaring die de uitoefening van deze 
functie na een bepaald aantal arbeidsuren verschaft.’202

Wanneer deeltijdwerk niet of pro rata meetelt als anciënniteit, neemt het HvJ 
EG een kritische houding aan, zo volgt uit het Nikoloudi-arrest.203 Bij een 
functie van schoonmaker (mevrouw Nikoloudi was een Griekse schoonmaak-
ster) lijkt het op zijn minst twijfelachtig of de ervaring op grond van de uit-
oefening van de functie strikt proportioneel toeneemt met toenemende duur 
van de functie, aldus ook A-G Stix-Hackl in zijn conclusie bij het arrest.204

In de zaak Cadman uit oktober 2006 keert het HvJ EG terug naar de regel 
uit het Danfoss arrest. Daarbij dient in het achterhoofd te worden gehouden 
dat de hierboven genoemde zaken – in tegenstelling tot Cadman – geen 
betrekking hadden op een algemene beoordeling van de rechtmatigheid van 
anciënniteit als beloningssysteem, maar om de vaststelling van dienstjaren 
en ervaring voor deeltijdwerkers.205 In die zin is de ‘terugkeer’ naar de Dan-
foss-regel verklaarbaar. Het arrest Cadman betrof wederom een beoordeling 
van anciënniteit als beloningssysteem.

In dat arrest preciseerde het HvJ EG de rechtspraak over anciënniteit.206 
Het HvJ EG stelt in het Danfoss arrest te hebben erkend dat het een legitiem 
doel van loonbeleid is om factoren als beroepservaring, die de werknemer in 
staat stelt zijn werkzaamheden beter te verrichten, te belonen. In de regel is 

202 HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, NJ 1993, 171 (Nimz), r.o. 14. 
203 HvJ EG 10 maart 2005, C-196/02, r.o. 55 en 61 (Nikoloudi).
204 Overweging 62 van de conclusie van A-G Stix-Hackl bij HvJ EG 10 maart 2005, C-196/02 

(Nikoloudi).
205 Idem A. Veldman, Beloningssystemen op basis van anciënniteit geen discriminatie, SR 

2006, 79.
206 HvJ EG 3 oktober 2006, C-17/05, JAR 2006, 267 (Cadman).
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toepassing van het criterium anciënniteit geschikt om dat doel te bereiken 
omdat anciënniteit hand in hand gaat met ervaring en dat stelt de werknemer 
in de regel in staat zijn werkzaamheden beter te verrichten. Daarom mag de 
werkgever anciënniteit belonen zonder dat hij hoeft aan te tonen wat het belang 
van anciënniteit is voor de uitvoering van de aan de werknemer opgedragen 
specifi eke werkzaamheden. Het is echter niet uitgesloten dat de werkgever in 
sommige situaties de toepassing van anciënniteit moet rechtvaardigen. Dat 
is onder meer zo wanneer de werknemer gegevens verschaft op basis waar-
van ernstig moet worden betwijfeld of toepassing van het criterium beroeps-
ervaring in het concrete geval geschikt is om het doel te bereiken. In dat geval 
moet de werkgever aantonen dat de regel dat anciënniteit en meer ervaring de 
werknemer in staat stelt zijn werkzaamheden beter te verrichten ook geldt voor 
de betreff ende functie. Het HvJ EG voegt daaraan toe dat bij toepassing van 
anciënniteit niet aangetoond hoeft te worden dat een werknemer, individueel 
beschouwd, in de relevante periode ervaring heeft opgedaan die hem in staat 
heeft gesteld zijn werkzaamheden beter te verrichten. Wel dient de aard van de 
werkzaamheden in de beoordeling te worden meegenomen.207

§3.2.3.2 Anciënniteitsbeloning geen juridische belemmering
Gelet op de argumenten in de wetsgeschiedenis en de HvJ EG jurispruden-
tie vormt anciënniteitsbeloning in beginsel geen verboden leeftijdsonder-
scheid. De lijn van het HvJ EG komt er op neer dat anciënniteitsbeloning 
voor de meeste functies gerechtvaardigd wordt door toenemende ervaring 
en bekwaamheden. Werkgevers hoeven die aan ervaringsjaren gekoppelde 
beloning niet specifi ek te rechtvaardigen. Die lijn is ook toepasbaar op leef-
tijdsonderscheid.

Hoewel dat uitzondering zal zijn, is in sommige sectoren – ik denk aan 
productiewerk of schoonmaakwerk – beloning op basis van anciënniteit niet 
vrij van discriminatiegevaar. De werknemer moet dan een grote bewijshorde 
nemen. Hij moet aannemelijk maken dat ervaring in zijn functie niet leidt tot 
grotere bekwaamheden en vaardigheden. Voor oudere werknemers met een 
stagnerende productiviteitsontwikkeling neemt de toegevoegde waarde van 
ervaringsjaren af. Grote beloningsverschillen (een steile loontrap) vereisen 
een sterker verband tussen ervaring en vaardigheden. Slaagt de werknemer 
er in de bewijshorde te nemen, dan is het aan de werkgever om alsnog de 
hoofdregel (ervaring en toename vaardigheden gaan hand in hand) te bewij-
zen.

207 HvJ EG 3 oktober 2006, C-17/05, JAR 2006, 267 (Cadman). Daarover ook W.C.M. Broersma, 
Cadman: storm in een glas water?, AR 2007, 14.
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Dat anciënniteit niet specifi ek hoeft te worden gerechtvaardigd staat op 
gespannen voet met vaste jurisprudentie van het HvJ EG waaruit blijkt dat 
niet volstaan kan worden met het aanvoeren van algemene argumenten.208 
Blijkbaar moet volgens het HvJ EG aangenomen worden dat het een feit van 
algemene bekendheid is dat ervaring leidt tot toenemende bekwaamheden en 
vaardigheden. Daarom is bij anciënniteit enige generalisatie toegestaan.209

Het dynamische karakter van leeftijdsonderscheid pleit er eveneens voor 
om eerder aan te nemen dat er een causaal verband is tussen anciënniteit en 
beloning (omdat dit een feit van algemene bekendheid is). Dat geldt des te 
meer wanneer er een groot draagvlak is omdat het beloningssysteem in de 
cao is vastgelegd en de OR conform artikel 27 WOR heeft ingestemd met dat 
systeem. Beloning van ervaring is niet snel disproportioneel en bovendien 
ontbreekt vooralsnog een deugdelijk alternatief. Er is derhalve geen juridi-
sche belemmering om oudere werknemers hoger te belonen.

Belonen op basis van leeftijd is sinds de WGBL niet langer toegestaan. 
Voor dat directe leeftijdsonderscheid is er een alternatief, te weten het aantal 
dienstjaren. Dat criterium sluit beter aan bij de verhouding tussen beloning 
en ervaring. Leeftijd zegt immers niets over ervaring210 en is daarom dispro-
portioneel.

§3.2.4 Hoge loonkosten als economische belemmering

Beloning van dienstjaren is in de overgrote meerderheid van de gevallen 
toegestaan. De economische belemmering van de veronderstelde scheefgroei 
tussen beloning en productiviteit (kosten en baten) van oudere werknemers 
is daarmee niet opgelost. Wil er werk gemaakt worden van een hoge arbeids-
deelname van oudere werknemers, dan is inzicht in – en derhalve onderzoek 
naar – de werkelijke verhouding tussen beloning en productiviteit vereist.

De uitkomst van dat onderzoek kan grofweg twee gevolgen hebben. 
Ofwel er wordt aangetoond dat de veronderstelling dat oudere werknemers 
relatief duur zijn onjuist is. In dat geval is er een informatiebelemmering 
om oudere werknemers in het arbeidsproces te houden. Door communicatie 
naar de werkgevers zal dit de prikkel om oudere werknemers te ontslaan en 
niet te werven naar verwachting wegnemen. De andere reële mogelijkheid 
is dat oudere werknemers relatief duur zijn. In dat geval is het economisch 

208 HvJ EG 9 februari 1999, C-167/97, Jur. 1999, I-623, NJ 1999, 692 (Seymour), r.o. 76; HvJ EG 
13 mei 1986, C-171/88, Jur. 1989, I-2743 (Rinner-Kuhn), r.o. 14; Kamerstukken II, 2001-02, 28 
170, nr. 3, p. 25.

209 In gelijke zin A. Veldman, Beloningssystemen op basis van anciënniteit geen discriminatie, 
SR 2006, 79.

210 CGB 2007-7, overweging 3.18.
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begrijpelijk dat werkgevers bij voorkeur oudere werknemers ontslaan en hen 
ook niet aannemen. Dat maakt het wenselijk om loonkosten en productiviteit 
meer met elkaar in overeenstemming te brengen. De arbeidsmarktpositie 
van oudere werknemers verbetert wanneer de prijs/kwaliteitverhouding 
van de arbeid van oudere werknemers kan concurreren met die van jongere 
werknemers. Het adagium ‘iedereen moet krijgen wat hij verdient’ is hier 
van toepassing. Zo geformuleerd zullen weinig mensen daar tegen zijn. Als 
altijd gaat het om de concrete invulling. De sleutel daarvoor ligt mijns inziens 
bij de inrichting van het beloningssysteem. Die verantwoordelijkheid rust 
primair op de sociale partners. Daar komt bij dat de OR op grond van artikel 
27 lid 1 onder c WOR een instemmingsrecht heeft bij een wijziging van (de 
structuur van) het beloningssysteem, indien dat niet reeds in de cao is gere-
geld. De waarborging van de verhouding tussen beloning en productiviteit 
is niet eenvoudig. Anciënniteit is niet voor niets zo’n veelgebruikt criterium. 
Anciënniteit heeft een ordenende functie en is duidelijk, goed meetbaar en 
transparant. Dat komt de rechtszekerheid van werknemers en werkgevers ten 
goede. Een oplossingsrichting om de verhouding bij te sturen, is om bij de 
functie-indeling en functiewaardering (beloning) meetbare criteria aan te 
leggen teneinde de relatie tussen productiviteit en beloning te verzekeren. 
Gedacht kan worden aan een combinatie van anciënniteit en andere indicato-
ren als opleidingsniveau (kennis en kunde blijkend uit diploma’s) en omzet-
targets. Het voert te ver om dat op deze plaats verder uit te werken.

Een aanpalend aspect is in hoeverre rekening moet worden gehouden met 
niet-fi nanciële factoren, zoals de met anciënniteit toenemende zorgplicht van 
de werkgever, loyaliteitsbeloning voor trouwe dienst en leeftijds- of genera-
tiesolidariteit.211 In wezen zijn dat uitingen van solidariteit van de werkgever 
naar de werknemer. Problematisch voor de oudere werknemer kan zijn dat 
deze solidariteit niet meetbaar is en bovendien slecht afdwingbaar. Goed 
werkgeverschap biedt oudere werknemers weinig houvast om leeftijdssolida-
riteit en beloning van goede trouw in de beloning te verdisconteren, indien 
dat al wenselijk zou zijn gezien de stijgende loonkosten en hun slechtere 
arbeidsmarktpositie. De in de wetsgeschiedenis van de WGBL genoemde 
loyaliteitsbeloning en motivatiebevordering (zie §3.2.3) als rechtvaardiging 
voor beloning van dienstjaren werken economisch contraproductief. De 
werkgever die een kosten-batenanalyse maakt zonder solidariteitselementen 
mee te tellen, komt wellicht tot de zakelijke conclusie dat het beter is voor zijn 
onderneming om oudere werknemers te ontslaan.

211 Vergelijk HR 28 maart 1997, JAR 1997, 90; Kamerstukken II, 2000-01, 28 170, nr. 3, p. 34.
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§3.2.5 Productiviteitsverhoging oudere werknemers: scholing als alternatief

Bij een scheve verhouding tussen productiviteit en beloning bij oudere werk-
nemers is aanpassing van de beloning niet het enige alternatief. De relatief 
lage productiviteit van oudere werknemers in sommige functies kan het 
gevolg zijn van achterstallig onderhoud in menselijk kapitaal. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan laag opgeleide oudere werknemers die niet zijn meegegroeid 
met de ontwikkelingen. Dit kan het resultaat zijn van onvoldoende scholing 
van de werknemer. Daar kan ook een (gedeelde) verantwoordelijkheid liggen 
bij de werkgever, bijvoorbeeld op grond van goed werkgeverschap. Een ver-
hoging van de productiviteit van oudere werknemers kan die verhouding 
grotendeels gelijktrekken. Ouderen die meer aan scholing doen op het werk, 
blijven ook langer op de arbeidsmarkt participeren, zo blijkt uit OSA-onder-
zoek.212 Met interne en/of externe scholing kan de werknemer zijn waarde en 
productiviteit vergroten en zijn beloning ‘waarmaken’. Training is het meest 
eff ectief voor laag opgeleide oudere werknemers.213 Met name voor oudere 
werknemers in lagere functies kan scholing voorkomen dat werknemers 
zich eenzijdig richten op hun functie zonder mogelijkheden door te groeien. 
Een metselaar die tegen zijn plafond aanloopt kan bijvoorbeeld omgeschoold 
worden tot kraanmachinist of het ambacht leren aan jonge metselaars in 
opleiding. Deze gedachte past ook bij het levensloopdenken en de zorg voor 
human capital en levenslang leren. Een scheve verhouding tussen loonkos-
ten en productiviteit belemmert de mobiliteit van oudere werknemers op de 
arbeidsmarkt. Zij zijn op grond van hun hoge loonkosten niet aantrekkelijk 
om in dienst te nemen. Investeren in employability door middel van scho-
ling verbetert de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Werkgever en 
werknemer kunnen een wederzijdse scholingsverplichting vastleggen in cao-
afspraken of leeftijdsbewust personeelsbeleid. Die maatregelen stimuleren 
oudere werknemers om te blijven deelnemen aan het arbeidsproces.

§3.3 Seniorenregelingen

§3.3.1 Defi nitie en inhoud seniorenregelingen

De wetsgeschiedenis van de WGBL omschrijft seniorenregelingen als rege-
lingen die oudere werknemers het recht geven om hun feitelijke arbeidsduur 
te verminderen waarbij het loon over de minder gewerkte uren in meerdere 

212 D. Fouarge, T. Schils, Training older workers. Does it help make them work longer?, OSA A 
230, 2008. 

213 Persbericht OSA februari 2008, Scholing oudere werknemers helpt.
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of mindere mate wordt doorbetaald.214 In de wetsgeschiedenis wordt veel-
vuldig het woord seniorenverlof gebruikt.215 Een seniorenregeling kan mijns 
inziens meer maatregelen bevatten dan alleen seniorenverlof. Ik denk bij een 
seniorenregeling niet alleen aan seniorenverlof maar bijvoorbeeld ook aan 
een vrijstelling van nacht- en ploegendiensten voor oudere werknemers. De 
aangehaalde omschrijving van seniorenregelingen is daarom niet volledig 
dekkend. Bijzondere vermelding verdienen de leeftijdsvakantiedagen, de 
extra vakantiedagen voor oudere werknemers. In het spraakgebruik worden 
de dagen aangeduid als seniorendagen of – minder respectvol – ‘ouwelullen-
dagen’. De regering maakt in de wetsgeschiedenis onderscheid tussen senio-
renverlof en leeftijdsvakantiedagen en ziet daar blijkbaar verschil in.216 Beide 
vormen doorgaans onderdeel van seniorenregelingen. Seniorenregelingen 
worden als onderdeel van beleid om uitval van oudere werknemers tegen te 
gaan gezien als ‘ontziebeleid of ontziemaatregelen’.217

Seniorenregelingen waren en zijn ongekend populair. Door SZW ver-
richt cao-onderzoek in 2005 en 2007 wijst uit dat cao’s boordevol afspraken 
staan over oudere werknemers.218 Die afspraken omvatten een breed palet aan 
(mogelijke) maatregelen, variërend van vrijstelling van ploegendiensten tot 
arbeidsduurverkorting en prepensioneringsverlof. Vanaf 1 mei 2004 hangt 
het verbod van leeftijdsdiscriminatie als een zwaard van Damocles boven die 
maatregelen.

§3.3.1.1 Seniorenverlof
Het aangehaalde onderzoek toont aan dat het overgrote deel van de onder-
zochte 121 cao’s leeftijdsgerelateerde afspraken over verlof voor oudere werk-
nemers bevatten.219 Bijna negen van de tien oudere werknemers hadden op 

214 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 15.
215 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 21; nr. 5, p. 15, 32; nr. 7, p. 6-7.
216 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 21; nr. 4, p. 32; nr. 7, p. 6.
217 Vergelijk Aanhangsel Handelingen II 2007-08, nr. 2762, p. 5585.
218 M. Beeksma, E.C. Junger, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2006), Direc-

tie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, SZW mei 2007. Vergelijk ook J.J.H. 
Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, SZW juli 
2005 en R. Spijkerman, C. Klaassen, Ouderenbeleid (2001): Een onderzoek naar afspraken 
tussen sociale partners met betrekking tot oudere werknemers, Arbeidsinspectie, SZW maart 
2002.

219 M. Beeksma, E.C. Junger, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2006), Direc-
tie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, SZW mei 2007. Vergelijk ook J.J.H. 
Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, SZW juli 
2005 en R. Spijkerman, C. Klaassen, Ouderenbeleid (2001): Een onderzoek naar afspraken 
tussen sociale partners met betrekking tot oudere werknemers, Arbeidsinspectie, SZW maart 
2002.
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grond van de cao wegens hun leeftijd recht op enige vorm van extra verlof.220 
Het seniorenverlof neemt verschillende leeftijdsgerelateerde vormen aan. Te 
denken valt aan arbeidsduurverkorting, extra vakantiedagen of prepensione-
ringsverlof.

In 102 van de 121 onderzochte cao’s (84%) stonden afspraken over extra 
vakantiedagen voor oudere werknemers. De meest voorkomende variant zijn 
leeftijdsvakantiedagen. Slechts een kleine minderheid van de cao’s (14 van 
de 121) bevat dienstjarenvakantiedagen. Een klein aantal van de cao’s met 
afspraken over extra vakantiedagen (12 van de 102) bevat een anticumula-
tiebepaling waardoor arbeidsduurverkorting niet kan cumuleren met extra 
vakantiedagen. Het onderzoek geeft tevens een beeld van de spreiding van de 
extra verlofdagen. Zo liep de spreiding van de extra verlofdagen van gemid-
deld 1,7 dagen voor werknemers van 40 jaar en ouder tot gemiddeld 7,1 dagen 
voor werknemers van 60 jaar en ouder.

Uit de steekproef van 121 cao’s blijkt eveneens dat in 60% (73 cao’s) 
afspraken staan over extra arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers. 
Arbeidsduurverkorting komt verhoudingsgewijs het meest – namelijk in drie-
kwart van de gevallen – voor in de bouwnijverheid en in de overige dienstver-
lening. De gemiddelde aanvangsleeftijd voor arbeidsduurverkorting varieert 
per sector van 55 jaar tot 59 jaar. Ook het aantal uren arbeidstijdverkorting 
wisselt: van 2 uren per week in de sector vervoer en communicatie tot 12 uur 
in de sectoren landbouw en visserij. Een praktijkvoorbeeld van arbeidsduur-
verkorting vormt artikel 34 van de cao voor de textielindustrie 2004/05:

‘De werknemer van 59 jaar en ouder die op basis van de normale arbeidsduur van 
gemiddeld 36 respectievelijk 38 uur per week werkzaam is, wordt op zijn verzoek in 
de gelegenheid gesteld 4 dagen per week, in totaal 32 uur, te gaan werken. (…)’221

In 36% van de cao’s had de oudere werknemer recht op prepensionerings-
verlof. Dat prepensioneringsverlof stelt oudere werknemers in staat zich te 
oriënteren op het pensioen. De enige bekendheid genietende cursus ‘Pen-
sioen in zicht’222 is daar een goed voorbeeld van. Dit eenmalige verlof varieert 
van drie tot tien dagen. Ik teken daarbij aan dat in sommige cao’s meerdere 
verlofvormen cumuleren.

Uit het in juni 2008 gepubliceerde vervolgonderzoek blijkt dat nog steeds 
in 77% van de cao’s afspraken staan over arbeidstijden voor oudere werkne-
mers. In 77% van de cao’s staan afspraken over extra verlof voor oudere werk-

220 J.J.H. Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, 
SZW juli 2005, p. 19.

221 http://www.sdu.nl/staatscourant/cao/caopdf/10147.pdf (geraadpleegd op 27 februari 2008).
222 Zie ook de website www.pensioeninzicht.nl (geraadpleegd op 14 augustus 2007).
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nemers terwijl in 55% van de cao’s een regeling voor arbeidsduurverkorting 
staat.223

§3.3.1.2 Vrijstelling van diensten
Naast het verlof kennen veel cao’s een vrijstelling van specifi eke arbeid (ploe-
gendienst, bereikbaarheidsdienst, avonddienst e.d.) voor oudere werknemers. 
Het SZW-onderzoek toont aan dat in meer dan driekwart (92 van de 121) van de 
cao’s afspraken staan over aanpassing van de arbeidstijden om oudere werk-
nemers te ontlasten. Concreet gaat het om vrijstelling van overwerk, onregel-
matige diensten, weekenddiensten of ploegendiensten. Een praktijkvoorbeeld 
is artikel 33 lid 2 van de reeds genoemde cao voor de textielindustrie:

‘Een werknemer van 55 jaar of ouder is ontheven van de verplichting tot het ver-
richten van overwerk.’224

Het gebruik van de vrijstellingen wisselt per sector. Het meest voorkomend 
(in 37% van de cao’s) zijn afspraken over de vrijstelling van onregelmatige 
diensten. Iets meer dan één op de vijf cao’s bevat afspraken over vrijstelling 
van ploegendiensten voor oudere werknemers. De minst voorkomende rege-
ling – minder dan 10% van de cao’s – is de vrijstelling van weekenddiensten. 
In alle soorten vrijstellingsregelingen is 55 jaar de meest voorkomende leef-
tijd. De vrijstelling gaat meestal ten koste van de toeslag voor de diensten.225 
Het al eerder aangehaalde SZW-onderzoek uit 2005 naar leeftijdsonderscheid 
in cao’s geeft eenzelfde beeld. Voor 70% van de werknemers werd vanaf een 
bepaalde leeftijd een vrijstelling in acht genomen. Voor ploegendiensten, 
bereikbaarheidsdiensten en onregelmatigheidsdiensten gold de vrijstelling 
meestal vanaf 55 jaar. Overwerk, avonddienst en consignatiedienst kenden 
vaak een maximumleeftijd van 55 of 60 jaar. Zo’n 30% van de oudere 
werknemers behield ondanks de vrijstelling in enige vorm een toeslag. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld door plaatsing in een lagere salarisgroep met behoud 
van het loon of met behoud van de toeslagen (zoals onregelmatigheids- of 
ploegentoeslag).226

223 M. Beeksma, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2008), Directie Uitvoerings-
taken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Den Haag: SZW juni 2008.

224 http://www.sdu.nl/staatscourant/cao/caopdf/10147.pdf (geraadpleegd op 27 februari 2008).
225 M. Beeksma, E.C. Junger, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2006), Directie 

Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, SZW mei 2007, p. 14-15.
226 J.J.H. Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, 

SZW juli 2005, p. 22-23. 
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§3.3.2 De spanning tussen wenselijkheid en juridisch kader

Vanaf de inwerkingtreding van de WGBL is de verhouding tussen senioren-
regelingen en de WGBL moeizaam. De seniorenregelingen zijn maatschap-
pelijk aanvaard en ouderen menen er recht op te hebben. Werknemers die 
te jong zijn om van de regeling te profi teren, hebben doorgaans geen moeite 
met de seniorenregelingen, niet in de laatste plaats omdat zij zelf bij het berei-
ken van die leeftijd gebruik hopen te maken van soortgelijke faciliteiten.227 
Zo gezegd zijn seniorenregelingen een vorm van geaccepteerde solidariteit 
van jong met oud. De logische vraag is dan waarom een regeling waartegen 
(vrijwel) niemand bezwaar heeft, onder vuur ligt. Gelijke behandeling is 
een middel om discriminatie tegen te gaan en geen doel op zichzelf.228 Het 
antwoord is eenvoudig: de wet levert hier een praktisch bezwaar op.229 De 
gunstiger voorwaarden voor ouderen vereisen ingevolge de WGBL een objec-
tieve rechtvaardiging. Sociale partners kunnen niet bij cao afwijken omdat de 
WGBL geen driekwartdwingend recht bevat.230 De opmerking in CGB oordeel 
2006-179 dat de WGBL van driekwartdwingend recht zou zijn, is dan ook een 
misser.231 HvJ EG en CGB (m.u.v. voornoemd oordeel) maken korte metten 
met het argument dat partijen zelf met het onderscheid instemmen – in casu 
met de seniorenregeling – omdat het in de cao staat.232 Het feit dat werkgevers 
en werknemers hun handtekening hebben gezet onder een discriminatoire 
bepaling, maakt de regeling niet acceptabel. Aanvaarde discriminatie is nog 
steeds discriminatie. Het komt dan aan op de objectieve rechtvaardiging voor 
de seniorenregeling en dat is niet altijd eenvoudig.

Oudere werknemers hebben de indruk dat hun verworven rechten worden 
afgepakt, terwijl zij toch juist beschermd zouden moeten worden door wetge-
ving.233 Met recht kan gesteld worden dat de Europese antidiscriminatiericht-
lijn juist oudere werknemers wil beschermen (zie hoofdstuk 2).234 De gedachte 

227 A.w. A. Joosten, ‘Seniorendagen onder vuur!?’, AR 2005, 54; J. Cordia, Leeftijdsdiscrimina-
tie en seniorendagen, NJB 2006, 21, p. 1161.

228 A.w. R. Holtmaat, Stop de infl atie van het discriminatiebegrip, NJB 20 juni 2003, p. 1266-
1276.

229 Zie J. Cordia, Leeftijdsdiscriminatie en seniorendagen, NJB 2006, 21, p. 1161 en het naschrift 
van E. van Stigt Thans, NJB 2006, 21, p. 1162.

230 Er wordt in het arbeidsrecht gesproken van driekwartdwingend recht indien afwijking van 
de wet uitsluitend geldig is indien dat geschiedt bij (in de regel) CAO of bij een regeling 
door of namens een bevoegd bestuursorgaan. 

231 CGB 2006-179, overweging 3.16: ‘Dit geldt te meer, nu het bij het verbod van onderscheid 
op grond van leeftijd gaat om zogenoemd driekwart dwingend recht (…)’. 

232 CGB 2003-102; 2005-109 en 2006-117, overweging 3.4; HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, NJ 
1993, 171 (Nimz).

233 A.w. G.J.J. Heerma van Voss, Het grijze gebied van het arbeidsrecht, SR 2007, 44.
234 In gelijke zin E. Mot, De onjuiste omzetting van de EG-richtlijn ‘gelijke behandeling in 

arbeid en beroep’ in Nederlands recht, SR 2005, 12.
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kan postvatten dat werkgevers de WGBL inzetten om de seniorenregelingen 
tegen het licht te houden en er zo mogelijk hun (kosten)voordeel mee te doen. 
Dat leidt er toe dat werknemersvakbonden de hakken in het zand zetten tegen 
de ‘verslechtering van werknemersrechten’.235

Illustratief lijkt de zaak waarin het GVB tevergeefs betoogde dat een in 
de cao overeengekomen bepaling op grond waarvan de maximale werktijd 
van 60-plussers gemiddeld 33,5 uur per week bedroeg, in strijd was met de 
WGBL. GVB paste daarom de bepaling niet meer toe. In kort geding vorderde 
de vakbond met succes nakoming van de cao.236

§3.3.3 De WGBL als bedreiging voor seniorenregelingen

Zowel de wetsgeschiedenis als de eerste CGB-oordelen over seniorenregelin-
gen hebben er toe bijgedragen dat de seniorenregelingen onder vuur kwamen 
te liggen. In de wetsgeschiedenis van de WGBL hebben meerdere fracties 
nadrukkelijk gevraagd naar de houdbaarheid van seniorenverlof en leeftijds-
vakantiedagen, terwijl over het mogelijke vervallen van die dagen Kamervra-
gen zijn gesteld.237 In de nota naar aanleiding van het nader verslag noemt 
de regering een scala aan argumenten die tezamen seniorenverlof kunnen 
legitimeren:

‘Het legitieme doel van het seniorenverlof kan een combinatie zijn van reke-
ning houden met een afname van de belastbaarheid, de bescherming van de 
gezondheid van de oudere werknemer, het gemotiveerd houden van werkne-
mers om deel te blijven nemen aan het arbeidsproces en daarmee het voor-
komen van de uitstroom van deze groep uit het arbeidsproces. Ook hiervoor 
geldt dat beoogd wordt ziekteverzuim en uitstroom in de WAO te voorkomen. 
Naar de mening van de regering betreft dit een legitiem doel.’238

De regering vindt seniorenverlof passend daar het een bijdrage kan leveren 
aan de genoemde doelen. Ten aanzien van de noodzakelijkheid is zij terug-
houdender. Factoren die bepalen of het seniorenverlof noodzakelijk is, zijn de 
lengte van het verlof, de leeftijd waarop het verlof ingaat en de eigen bijdrage 
van de werknemer. Een langer durend seniorenverlof, dat op jongere leeftijd 
ingaat, en een kleinere eigen bijdrage maken de seniorenregeling eerder dis-
proportioneel. Een andere factor van belang is de zwaarte van de arbeid in 

235 Financieel Dagblad 26 mei 2008, Seniorenverlof blijkt onuitroeibaar.
236 Ktr. Amsterdam 4 april 2008, JAR 2008, 133 (GVB).
237 Aanhangsel Handelingen II 2003-04, p. 1801-1802.
238 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 7, p. 6.
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bepaalde functies en sectoren.239 Dat duidt er op dat in fysiek zware beroepen 
als de bouwnijverheid of de horeca seniorenverlof eerder proportioneel is dan 
in de zakelijke dienstverlening.

Het legitieme doel van de leeftijdsvakantiedagen kan volgens de regering 
gelegen zijn in het rekening houden met de mogelijke afname van de belast-
baarheid van oudere werknemers. Daarmee kan onder andere ziekteverzuim 
en uitstroom van oudere werknemers naar de arbeidsongeschiktheidsregeling 
worden voorkomen. Van de passendheid van leeftijdsvakantiedagen (leiden 
de extra vakantiedagen tot een mindere arbeidsbelasting van oudere werk-
nemers en preventie van arbeidsongeschiktheid en ziekte?) is de regering 
minder overtuigd: ‘De toekenning van leeftijdsvakantiedagen kan naar het 
oordeel van de regering een bescheiden bijdrage leveren aan het (…) doel.’240 
Lezing van de noodzakelijkheidstoets vergroot de twijfel over de houdbaar-
heid van leeftijdsvakantiedagen. Een veeg teken voor de toelaatbaarheid van 
leeftijdsvakantiedagen is dat de regering met leeftijdsbewust personeelsbe-
leid op de proppen komt als een alternatief waarmee het doel ook bereikt kan 
worden. De proportionaliteit van de leeftijdsvakantiedagen wordt bepaald aan 
de hand van het aantal extra vakantiedagen, de leeftijd waarop deze worden 
toegekend en de zwaarte van de functie of sector. Meer vakantiedagen of bij 
een lagere leeftijd is bij zware functies of sectoren eerder geoorloofd vanwege 
het grotere risico van ziekte en uitstroom naar de arbeidsongeschiktheid. 
Toekenning van extra vakantiedagen op relatief jonge leeftijd is in veel geval-
len disproportioneel.241

In de wetsgeschiedenis en in Kamervragen was er bescheiden aandacht 
voor het uitzonderen van oudere werknemers van nachtarbeid. Bescherming 
van de gezondheid en afname van de belastbaarheid van werknemers konden 
‘een rol spelen’ bij de rechtvaardiging, aldus de minister.242

De uitkomst en de teneur van de objectieve rechtvaardigingstoets is voor 
seniorenverlof anders dan voor leeftijdsvakantiedagen. Seniorenverlof acht 
de regering legitiem en passend, waarbij ze een slag om de arm houdt bij 
de noodzakelijkheid. De leeftijdsvakantiedagen komen er minder genadig 
vanaf. De regering twijfelt al aan de passendheid, noemt zoals vermeld als 
mogelijk alternatief leeftijdsbewust personeelsbeleid – zonder overigens ook 
maar een begin te maken van wat dat precies is of zou moeten zijn – en 
oordeelt dat vakantiedagen op relatief jonge leeftijd disproportioneel zijn. Het 
was dan ook een kwestie van tijd voordat de juridische knuppel in het gelijke-
behandelingshok werd gegooid.

239 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 7, p. 7.
240 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 7, p. 6.
241 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 7, p. 6.
242 Aanhangsel Handelingen II 2003-04, p. 2721-2722.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:110Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:110 28-1-2009   9:31:4028-1-2009   9:31:40



75

3  Arbeidsvoorwaarden oudere werknemers

§3.3.3.1 Verboden seniorenregelingen en kritiek
De kloof tussen juridisch kader en de breed gedragen seniorenregelingen 
werd goed zichtbaar toen de CGB in 2004 tweemaal oordeelde dat extra 
vakantiedagen voor oudere werknemers niet waren toegestaan.243 In oordeel 
2004-118 werden bij een im- en exporteur van boeken zowel leeftijdsvakan-
tiedagen (vanaf 45, 50 en 55 jaar telkens een extra dag) als vakantiedagen op 
grond van dienstjaren (10, 15 of 20 dienstjaren) strijdig geacht met de WGBL. 
De arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers (10% vanaf 60 jaar, 
15% vanaf 61 jaar en 20% vanaf 62 jaar met doorbetaling van 65%) werd afge-
keurd omdat er geen gebruik van werd gemaakt en er daarom geen werke-
lijke behoefte (legitiem doel) was. Ook in oordeel 2004-150 werden zowel de 
leeftijdsvakantiedagenregeling (vanaf 50 jaar 1 extra dag, vanaf 55 twee dagen 
en vanaf 60 jaar drie dagen) als de arbeidsduurvermindering ontoelaatbaar 
bevonden. De afbouwregeling hield in dat 57,5-plussers met minimaal tien 
dienstjaren een halve dag per week minder konden werken met behoud van 
de helft van het salaris over de niet gewerkte uren.

De ‘afschaffi  ng’ van deze seniorenregelingen leidde tot grote onrust244 
en tot de suggestie dat alle seniorenregelingen in strijd zouden zijn met de 
WGBL. Die gedachte werd versterkt doordat de CGB in beide oordelen terug-
greep naar onderzoek van TNO-arbeid (in opdracht van de Taskforce ouderen 
en arbeid), waarin werd geconcludeerd dat oudere werknemers niet per se 
minder belastbaar zijn.245 Onderbouwing van een verminderde belastbaar-
heid van oudere werknemers en voorkoming van ziekteverzuim – de objec-
tieve rechtvaardigingsgrond voor de leeftijdsvakantiedagen – was daarmee 
ver weg. De oordelen werden met de nodige scepsis ontvangen.246 Een meer 
kritische houding van de CGB jegens de rapportage van TNO Arbeid had 
niet misstaan. Zo was bij de belastbaarheid geen rekening gehouden met 
het ‘healthy worker eff ect’: degenen die langer doorwerken op hogere leeftijd 
vormen een selecte groep binnen de totale groep ouderen.247 Vergelijking 
van jongeren met ouderen in de werknemerspopulatie is daarom niet zonder 
meer een juiste maatstaf voor de relatie tussen leeftijd en belastbaarheid 
omdat meer oudere werknemers het arbeidsproces (of de organisatie) zullen 

243 CGB 2004-118, JAR 2004, 223 en CGB 2004-150.
244 Zie bijvoorbeeld Haagsche Courant 19 november 2004, Bedrijven willen ‘ouwelullendagen’ 

kwijt. 
245 A. Nauta, M.R. de Bruin & R. Cremer, De mythe doorbroken, gezondheid en inzetbaarheid van 

oudere medewerkers, 2004, Hoofddorp, TNO Arbeid 2004.
246 M.S.A. Vegter, ‘Extra vakantiedagen voor oudere werknemers’, SR 2004-11, p. 379-380; 

A. Joosten, ‘Seniorendagen onder vuur!?’, AR 2005, 54; M. Heemskerk, ‘Leeftijdsdiscrimi-
natie bedreigt arbeidsvoorwaarden’, NJB 2006, 8.

247 M. van den Bogaard, W. de Lange & W. van Poppel, De wenselijkheid van het maken van 
onderscheid naar leeftijd, Tilburg: februari 2005, p. 15.
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hebben verlaten. Bovendien betrof het in beide gevallen oordelen omtrent 
eigen handelen. Zonder oppositie van werknemerszijde was de weg naar 
afschaffi  ng van seniorenregelingen voor een werkgever die het belang van de 
regeling niet kon (of niet wilde) aantonen relatief eenvoudig.248 De kritiek op 
de CGB-oordelen vergrootte de onrust rond seniorenregelingen. Bovendien 
werd hardop betwijfeld of de rechter de oordelen van de CGB zou volgen. 
Zoals bekend zijn de CGB-oordelen juridisch niet bindend en hebben zij 
geen rechtsgevolgen.

Intussen lieten ook de kantonrechters zich niet onbetuigd. In de eerste 
– mij bekende – zaak over leeftijdsvakantiedagen van 15 juni 2005 gingen 
de seniorendagen onderuit. De betekenis van die uitspraak moet niet over-
schat worden, nu van werknemerszijde inhoudelijk geen groots verweer was 
gevoerd. Met de kale stelling dat er een objectieve rechtvaardiging is, zonder 
nadere onderbouwing, was de kantonrechter begrijpelijkerwijs snel klaar: ‘Nu 
aldus niet kan worden aangenomen dat er sprake is van een objectieve recht-
vaardiging, stelt de kantonrechter vast dat eiser, voor wat betreft de periode 
na 1 mei 2004, geen aanspraak kan maken op opbouw van senioren-dagen 
zoals bepaald in artikel 51 van de CAO wegens strijd met het bepaalde in de 
WGBLA.’249

§3.3.4 De tournure van de CGB

Ten aanzien van leeftijdsvakantiedagen en seniorenverlof maakte de CGB 
in 2005 een sur place. Zij oordeelde slechts over dienstjarenvakantiedagen. 
Die waren voor productiemedewerkers toegestaan omdat de werkgever een 
gerechtvaardigd belang had om hen te belonen voor trouwe dienst. Het 
duurde namelijk zeven jaar voordat een productiemedewerker de functie vol-
ledig beheerste. Voor kantoorpersoneel gold dat niet; voor hen was de rege-
ling discriminatoir.250

Andere oordelen over seniorenregelingen werden in afwachting van een 
literatuurstudie naar de wenselijkheid van leeftijdsonderscheid aangehou-
den.251 De CGB vroeg de Organisatie voor Strategisch Marktonderzoek (OSA) 
een instrument te ontwikkelen waarmee de belasting van functies en de 
relatie tussen leeftijd en belasting op objectieve wijze kon worden gemeten. 
De belangrijkste conclusie van dat literatuuronderzoek is dat het maken van 

248 M.J.J. Dankbaar, M. Heemskerk, Leeftijd, in: J.H. Gerards, B.P. Vermeulen, P.J.J. Zoontjens, 
Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006, Wolf Legal Publishers 2007.

249 Ktr. Rotterdam 15 juni 2005, LJN AT 7822.
250 CGB 2005-110.
251 CGB 2005-66, 2005-69, 2005-110. Vergelijk ook CGB 2005-20 waarin aan de gemeente 

IJmuiden 3 maanden uitstel werd verleend om met een nadere onderbouwing van de vakan-
tiedagen te komen.
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leeftijdsonderscheid in de arbeid – gegeven de belasting van werknemers en 
hun belastbaarheid – wenselijk is.252 De belastbaarheid vermindert met de 
jaren omdat de lichamelijke vermogens afnemen terwijl de herstelbehoefte 
toeneemt. In welke gevallen seniorenregelingen wenselijk zijn, kon niet in 
algemene zin worden beantwoord. Daarvoor waren de verschillen tussen 
functies, beroepen en sectoren maar ook de individuele verschillen te groot. 
Als handreiking aan de praktijk had OSA in opdracht van de CGB vervolgens 
een 21 pagina’s tellende checklist ontwikkeld.253 De checklist koppelt onder-
zoek naar leeftijd en belasting aan het stappenmodel van de objectieve recht-
vaardigingstoets dat de CGB hanteert. Daarmee werd beoogd de maatregelen 
voor oudere werknemers eenvoudiger te kunnen toetsen en onderbouwen.

Het literatuuronderzoek en de checklist vormden een opmaat tot het 
eind maart 2006 gepubliceerde advies Seniorenregelingen als onderdeel van 
leeftijds(fase)bewust personeelsbeleid.254 Daarin slaat de CGB een veel libera-
lere toon aan dan in eerdere oordelen. Indien sociale partners tot de conclusie 
komen dat seniorenregelingen beschikbaar moeten zijn, beoordeelt CGB de 
seniorenregelingen voortaan in de context van een breed leeftijds(fase)bewust 
personeelsbeleid. Daarmee maakte de CGB een fl inke tournure ten opzichte 
van haar aanvankelijke oordelenlijn. Om in aanmerking te komen voor die 
brede, contextuele toets dienen sociale partners uitdrukkelijk te hebben stil-
gestaan bij:

– de mate van belasting door functies in kwestie;
– de mate van belastbaarheid van werknemers;
– de wijzen waarop de inzetbaarheid van oudere werknemers kan worden 

vergroot.

De verschillende onderdelen van seniorenregelingen, zoals leeftijdsvakantie-
dagen, worden weliswaar afzonderlijk getoetst, maar bij de beoordeling wordt 
er rekening mee gehouden dat de leeftijdsvakantiedagen onderdeel zijn van 
een groter geheel om de belastbaarheid van oudere werknemers op peil te 
houden.

Het valt te prijzen dat de CGB de onderbouwing van seniorenregelingen 
heeft laten onderzoeken. De seniorenregelingen (met name de arbeidsduur-
verkorting) dateren veelal uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en waren vaak 

252 M. van den Bogaard, W. de Lange & W. van Poppel, De wenselijkheid van het maken van 
onderscheid naar leeftijd, Tilburg, februari 2005. Het rapport en de checklist zijn beiden te 
vinden op www.cgb.nl .

253 Organisatie voor Strategisch Marktonderzoek, Regelingen voor oudere werknemers, checklist 
voor de Commissie Gelijke Behandeling, Tilburg: najaar 2005.

254 CGB Advies 2006/4, Seniorenregelingen als onderdeel van leeftijds(fase)bewust perso-
neelsbeleid.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:113Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:113 28-1-2009   9:31:4028-1-2009   9:31:40



78

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

ingegeven door de schaarste aan arbeidsplaatsen, met name voor jongeren.255 
Met het verstrijken van de tijd werden de seniorenregelingen als verworven 
recht beschouwd, waaraan men niet wilde tornen. De WGBL noopte tot een 
heroverweging van de leeftijdsgrenzen. Het in opdracht van de CGB verrichte 
onderzoek kan bijdragen aan de beoordeling van de aanvaardbaarheid van die 
regelingen. Een gedegen onderzoek naar de legitimatie van seniorenregelin-
gen ontbrak tot dat moment.

§3.3.5 Beoordeling seniorenregelingen ‘nieuwe stijl’

Duidelijk is dat de legitieme doelstelling voor seniorenregelingen gevonden 
kan worden in het rekening houden met een afnemende belastbaarheid 
van oudere werknemers. Volgens het deskundigenadvies van OSA neemt 
de belastbaarheid af bij het ouder worden. De verouderingsverschijnselen 
worden merkbaar tussen de 40- en 50-jarige leeftijd en nemen daarna toe, 
al zijn er als gezegd verschillen per sector, beroep, functie en individu. Bij 
de beoordeling van de werkelijke behoefte van organisaties (een legitimi-
teitsvereiste binnen de objectieve rechtvaardigingstoets) kent de CGB weinig 
gewicht toe aan een eventueel verschil in ziekteverzuim tussen leeftijdsgroe-
pen, vanwege het al genoemde healthy workers eff ect.256 Daarmee komt de 
CGB tegemoet aan voornoemde kritiek op het hanteren van het rapport van 
TNO-arbeid. Er hoeft geen groter ziekteverzuim onder oudere werknemers te 
zijn om maatregelen te mogen nemen die de belastbaarheid van oudere werk-
nemers beogen te bevorderen.257 Uit het verrichte onderzoek blijkt dat er nau-
welijks eff ectmetingen zijn om te kunnen bepalen of de seniorenregelingen 
leiden tot een betere belastbaarheid van oudere werknemers. Volgens de CGB 
zijn sociale partners echter bij uitstek in staat om af te wegen welke maatre-
gelen adequaat (lees: passend) zijn. Hoewel er individueel grote verschillen 
zijn omdat de belastbaarheid bij de een groter is dan bij de ander kan het 
gerechtvaardigd zijn te werken met algemene maatregelen die gericht zijn op 
oudere werknemers. Bij werk met een grotere fysieke of mentale belasting is 
er eerder een rechtvaardiging voor de seniorenregeling, al benadrukt de CGB 
dat er geen sjabloonmatig onderscheid tussen lichte en zware functies is.

§3.3.5.1 De brede toets en pakketvergelijking
De brede toets houdt in dat er bij de beoordeling van de rechtvaardiging 
voor leeftijdsonderscheid rekening mee wordt gehouden dat de verschillende 

255 Vergelijk CGB-advies 2006/4, p. 7.
256 CGB Advies 2006/4, Seniorenregelingen als onderdeel van leeftijds(fase)bewust perso-

neelsbeleid, p. 6.
257 CGB 2007-97, JAR 2007, 165, overweging 3.15. 
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onderdelen van de seniorenregeling samen bijdragen aan het legitieme doel. 
Die brede toetsing in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid zorgt 
voor meer ruimte om de seniorenregelingen overeind te houden. De brede 
toetsing voorkomt de ontoelaatbaarheid van de afzonderlijk niet snel gerecht-
vaardigde seniorendagen:

‘Waar het toekennen van een beperkt aantal vakantiedagen wordt gemotiveerd 
met een beroep op het verminderen van de belasting en het verhogen van de be-
lastbaarheid, zal de maatregel op zichzelf genomen moeilijk passend en/of nood-
zakelijk kunnen worden geacht. Indien deze maatregel onderdeel is van een breder 
leeftijd- of leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, dan is er minder snel aanleiding 
verboden leeftijdsonderscheid aan te nemen, omdat de maatregel dan niet langer 
op zichzelf staat maar onderdeel is van een aantal maatregelen die bij elkaar wél 
kunnen bijdragen aan het gestelde doel.’258

De CGB heeft de lijn uit het advies inmiddels in enkele oordelen toegepast.259 
In oordeel 2007-97 werd de minder strenge (brede) toets toegepast aangezien 
het bedrijf alternatieve maatregelen zoveel mogelijk had ingezet en het pakket 
maatregelen in goed overleg met de werknemers tot stand was gekomen. Het 
oordeel onderstreept dat leeftijdsvakantiedagen die onderdeel uitmaken van 
samenhangende maatregelen om oudere werknemers inzetbaar te houden, 
sneller geoorloofd zijn.260 Waar de vakantiedagen voor productiemedewerkers 
geoorloofd werden geacht, werden de extra dagen voor kantoorpersoneel als 
verboden gekwalifi ceerd. In oordeel 2007-98 gingen zowel de vakantiedagen 
als de vrijstellingsregeling voor oudere werknemers onderuit. Dat kwam mede 
door de strengere toets die de CGB hanteerde omdat er geen collectieve afspra-
ken waren gemaakt over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Bij de brede beoordeling van de rechtvaardiging wordt het totale pakket 
– leeftijdsbewust personeelsbeleid c.q. seniorenregelingen – betrokken. Die 
pakketvergelijking is gelet op de Europese gelijkebehandelingsjurisprudentie 
overigens niet zonder risico’s. Het is namelijk vaste jurisprudentie van het 
HvJ EG bij onderscheid naar geslacht, dat het beginsel van gelijke beloning 
moet worden verzekerd op ieder afzonderlijk deel van de beloning.261 De CGB 
verklaarde die regel in oordeel 2006-123 van overeenkomstige toepassing op 
leeftijdsonderscheid:

258 CGB 2006/04 inzake seniorenregelingen als onderdeel van leeftijds(fase)bewust perso-
neelsbeleid, Utrecht: CGB 2006, p. 8.

259 CGB 2007-97, JAR 2007, 165 (marginale toets); CGB 2007-98 (strenge toets).
260 CGB 2007-97, JAR 2007, 165, overweging 3.4. E. Cremers-Hartman, Verlofdagen oudere 

werknemers, in: J.H. Gerards (red.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007, Wolf 
Legal publishers 2008.

261 HvJ EG 17 mei 1990, NJ 1992, 436 (Barber); HvJ EG 26 juni 2001, NJ 2002, 10 (Brunnhofer); 
HvJ EG 27 mei 2004, C-285/02 (Elsner-Lakeberg).
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‘De toepassing van het beginsel van gelijke beloning moet worden verzekerd ten 
aanzien van elk onderdeel en niet slechts door de aan de werknemers toegekende 
voordelen in hun totaliteit te beoordelen. (HvJ EG 17 mei 1990, zaak 262/88, Jur. 
1990, p. 1889, r.o. 34-35).’262

Vreemd genoeg besteedde de CGB in haar advies geen aandacht aan het 
vraagstuk van pakketvergelijking. Zij zag ruimte voor de brede toetsing in 
de ruime beoordelingsvrijheid die artikel 6 van de Kaderrichtlijn263 en de 
uitwerking daarvan in de WGBL de lidstaten laten en het Mangold arrest van 
het HvJ EG.264 Die argumenten overtuigen (mij) niet. Onduidelijk is waarom 
de richtlijn of de WGBL een brede toetsing mogelijk maakt en het Mangold-
arrest ziet niet toe op een brede toetsing van leeftijdsonderscheid maar 
getuigt van een terughoudende toetsing door het HvJ EG omdat een lidstaat 
beleidsvrijheid heeft bij leeftijdsgrenzen in wetgeving. Dat is iets anders dan 
private afspraken tussen sociale partners, zoals bij seniorenregelingen het 
geval is.265

Er zijn evenwel andere argumenten die mijns inziens kansrijker zijn om 
de pakketvergelijking te kunnen redresseren. De brede beoordeling vindt 
niet plaats bij de vaststelling van leeftijdsonderscheid maar bij de toetsing van 
de legitieme objectieve rechtvaardigingsgrond. De verschillende arbeidsvoor-
waarden (in casu seniorendagen, arbeidsduurvermindering, vrijstelling van 
nachtdiensten) staan niet tegenover elkaar om voor- en nadelen tegen elkaar 
weg te strepen, maar complementeren elkaar om gezamenlijk de legitieme 
doelstelling (inzetbaarheid van oudere werknemers) te realiseren. Anders 
dan bij onderscheid naar geslacht gaat het niet om het wegnemen van onge-
lijkheid maar om de toelaatbaarheid van seniorenregelingen die rekening 
houden met de verschillende positie van oudere werknemers.

Het verbod van pakketvergelijking beoogt een doeltreff ende controle 
van de gelijke behandeling door de rechter te waarborgen.266 Het ‘plussen 
en minnen’ van verschillende beloningsonderdelen, om gelijkheid tot stand 
te brengen, bedreigt die controle omdat de ongelijkheid na het ‘wegstrepen’ 
niet meer zichtbaar is. Mijns inziens is de brede toetsing niet in strijd met 
het verbod van pakketvergelijking wanneer rechterlijke controle van de legi-
tieme ongelijkheid mogelijk blijft. Elk afzonderlijk beloningsonderdeel (zoals 
extra vakantiedagen of arbeidsduurverkorting) in de seniorenregeling vereist 

262 CGB 2006-123, overweging 3.8.
263 EG-richtlijn 2000/78, PbEG 2000, L 303/16.
264 CGB/2006/04, p. 10.
265 De mogelijkheid om private afspraken terughoudend te toetsen volgt uit HvJ EG 31 mei 

1995, C 400/93, Jur. I-1275, NJ 1996, 67; JAR 1995,198; (Royal Copenhagen) r.o. 46.
266 HvJ EG 17 mei 1990, C-262/88, NJ 1992, 436 (Barber), r.o. 33-34.
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nog steeds een objectieve rechtvaardiging. De rechter kan controleren of die 
ongelijke behandeling gerechtvaardigd is door in zijn oordeel te betrekken 
of de verschillende beloningsonderdelen gezamenlijk het legitieme doel voor 
een verschillende behandeling van oudere werknemers realiseren. De rech-
ter beoordeelt bij de seniorendagen of deze samen met andere instrumenten 
(arbeidsduurvermindering, vrijstelling van nachtdiensten) zorgen voor een 
blijvende inzetbaarheid van oudere werknemers.

Een argument om de brede beoordeling van seniorenregelingen te recht-
vaardigen is het ook door de CGB aangehaalde andere (dynamische) karak-
ter van leeftijd (zie hoofdstuk 2). De reden voor het leeftijdsonderscheid is 
legitiem, waar dat bij geslacht zelden het geval is. Oudere werknemers zijn 
minder belastbaar. Een ondersteunend argument is de solidariteit van jong 
met oud. De aanvaarding van seniorenregelingen vanuit het perspectief dat 
jongeren daar te zijner tijd van kunnen profi teren, maakt het onderscheid 
tijdelijk en relatief. Er is geen sprake van permanente uitsluiting van de 
se niorenregeling, al dient daarbij te worden gezegd dat niet iedere jongere oud 
wordt of gebruik zal maken van dezelfde seniorenregeling. De seniorenrege-
ling kan gewijzigd worden of de werknemer kan naar een andere werkgever 
overstappen met een andere (of geen) seniorenregeling. Om bovenstaande 
redenen biedt het dynamische karakter van leeftijdsonderscheid juridische 
ruimte voor de brede beoordeling.

§3.3.5.2 De terughoudende toets
De brede toets is een terughoudende toets. Sociale partners die aanspraak 
willen maken op de brede toets moeten volgens de CGB aantonen dat de 
seniorendagen of het seniorenverlof passen in het leeftijdsbewust senioren-
beleid en dat daar in (cao-)overleg goed naar is gekeken. Is dat het geval, dan 
neemt de CGB sneller aan dat het leeftijdsonderscheid passend en noodza-
kelijk is. Het belang van de brede toetsing blijkt onder meer uit de hierboven 
aangehaalde CGB oordelen 2007-97 en 2007-98. In dat laatste oordeel had 
de werkgever een vrijstellingsregeling en extra vakantiedagen voor oudere 
werknemers niet ingebed in leeftijdsbewust personeelsbeleid. Daarom 
werden de regelingen afzonderlijk beoordeeld volgens een – in de woorden 
van de CGB – aanmerkelijk strengere toets.267 Zowel de vrijstellingsregeling 
als de extra vakantiedagen werden in strijd met de WGBL geoordeeld omdat 
leeftijdsbewust personeelsbeleid een niet onderzocht alternatief vormde. In 
oordeel 2007-97 werd er terughoudend getoetst omdat daar in samenspraak 
met de werknemers alternatieven waren onderzocht.

267 A.G. Castermans, Gelijke behandeling en het algemene vermogensrecht, AR 2007, 39.
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De juridische ruimte om collectieve afspraken over de seniorenregeling 
terughoudend te toetsen, is te vinden in het Royal Copenhagen arrest van het 
HvJ EG. In dat arrest overwoog het HvJ EG dat:

‘(…) de omstandigheid dat de bestanddelen van de beloning via collectieve onder-
handelingen dan wel via onderhandelingen op plaatselijk vlak zijn bepaald, voor de 
nationale rechter een gegeven kan (onderstreping MH) zijn waarmee hij rekening 
houdt bij de beoordeling van de vraag, of de verschillen in gemiddelde beloning tus-
sen twee groepen werknemers al dan niet het gevolg zijn van objectieve factoren die 
niets van doen hebben met discriminatie op grond van geslacht.’268

Juist bij de minder verdachte discriminatiegrond leeftijd is er aanleiding 
om collectieve afspraken zwaarder te laten wegen (zie hoofdstuk 2). Waar de 
CGB aangeeft terughoudend te toetsen bij collectieve afspraken over leeftijds-
bewust personeelsbeleid kunnen sociale partners de terughoudende toets 
evenwel niet afdwingen bij de rechter.269

§3.3.5.3 Kanttekeningen
Met het advies is de CGB een nieuwe route ingeslagen die het eenvoudiger 
maakt om seniorenregelingen te rechtvaardigen. Het dynamische karak-
ter van leeftijd, de leeftijdssolidariteit en collectieve afspraken kunnen een 
reden vormen om beoordeling van verschillende beloningsonderdelen van 
de seniorenregeling toe te staan. Ik acht die lijn – een brede, terughoudende 
toets – verdedigbaar, al moet de rechter (en uiteindelijk het HvJ EG) overtuigd 
worden. Aan de brede terughoudende toets kleven haken en ogen.

Zo staat het CGB-advies bol van de toetsing van leeftijds(fase)bewust per-
soneelsbeleid zonder dat duidelijk wordt wat dat precies inhoudt. Die vaagheid 
is gevaarlijk omdat zij tot gevolg heeft dat de vereiste rechterlijke controle van 
gelijke behandeling onder druk komt te staan. Toetsing van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid opent de doos van Pandora voor ondoorzichtige vergelijking 
van allerlei voorzieningen voor allerlei leeftijdsgroepen. Dat kan variëren van 
kinderopvang voor jongeren tot seniorenregelingen voor ouderen. Die verge-
lijking belemmert een eff ectieve rechterlijke controle. Daarom is het beter 
om de seniorenregeling af te bakenen in een aparte paragraaf van de cao. 
Op die manier wordt duidelijk dat het gaat om de rechtvaardiging van die 
betreff ende beloningsonderdelen waarvoor een aantoonbare legitieme reden 
bestaat. Dat maakt de vergelijking van de verschillende samenhangende 
onderdelen verdedigbaar.

268 HvJ EG 31 mei 1995, C 400/93, Jur. I-1275, NJ 1996, 67; JAR 1995,198 (Royal Copenhagen) r.o. 
46.

269 Vergelijk CGB 2006-222.
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Een ander punt van zorg is wanneer de terughoudende toets kan worden 
toegepast. Niet ondenkbeeldig is dat sociale partners in hun toelichting op de 
cao keurig aangeven dat zij bij leeftijdsbewust personeelsbeleid hebben stil-
gestaan. Onduidelijk blijft dan of partijen daar inhoudelijk gevolg aan hebben 
gegeven of dat het een standaardoverweging is om de marginale toets binnen 
te halen.270

De CGB richt zich volledig op het gelijkebehandelingsaspect en beperkt 
zich tot het oordeel verboden of toegelaten leeftijdsonderscheid. Twijfelachtig 
is of de rechter op dezelfde uitgebreide manier aandacht besteedt aan de in 
het CGB-advies opgenomen nuances. Voor de civiele rechter is de vraag of 
de seniorenregeling verboden leeftijdsonderscheid oplevert vaak slechts één 
aspect van de zaak. Dat verschil is een mogelijke verklaring voor het feit dat 
de civiele rechter soms afwijkt van CGB-oordelen.

Overigens valt er een beleidsmatige beweging te signaleren van ontzie-
maatregelen naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Volgens minister Donner 
van SZW werkt het ontzien van oudere werknemers averechts en moeten 
degenen die doorwerken juist worden ‘uitgedaagd’. Het Expertisecentrum 
LEEFtijd is het project Alternatieven voor seniorenregelingen gestart. De 
resultaten worden naar verwachting eind 2008 gepubliceerd.271

§3.3.6 De rechtsgevolgen van verboden seniorenregelingen

Wonderlijk genoeg is er nauwelijks aandacht voor de gevolgen van verbo-
den seniorenregelingen. In de literatuur is incidenteel geconstateerd dat de 
sancties bij leeftijdsonderscheid tot onduidelijkheden leiden.272 Oordelen van 
de CGB geven geen antwoord omdat het oordeel beperkt is tot een digitale 
beslissing: verboden onderscheid of geen verboden onderscheid. De rechts-
gevolgen komen pas aan de orde wanneer de rechter zich buigt over de kwes-
tie. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van duidelijkheid kan ook 
gelegen zijn in de fi lterende werking van CGB-oordelen. De CGB doet actief 
aan een follow-up beleid. Daaruit blijkt dat in zo’n 65% van de zaken waarin 
verboden onderscheid is geconstateerd en waarvan de opvolging bekend was, 
maatregelen zijn getroff en, in individuele en/of structurele zin.273

De wet is duidelijk. Seniorenregelingen in strijd met de WGBL zijn vol-
gens de letter van de wet nietig. Eerder oordeelde de kantonrechter te Rotter-

270 Vergelijk W.G.M. Plessen, ‘Ouderen op de bank; of aan de bak’, SMA 2006, 7/8, p. 289-290.
271 Aanhangsel Handelingen II 2007-08, nr. 2762, p. 5585.
272 A.G. Castermans, Gelijke behandeling en het algemene vermogensrecht, AR 2007, 39 en 

J.M. van Slooten, De inbedding van het gelijkebehandelingsrecht in de arbeidsrechtpraktijk, 
AR 2007, 40.

273 CGB, Jaarverslag 2006, p. 43; CGB, Het verschil gemaakt, Utrecht 2005, p. 82.
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dam overeenkomstig.274 Artikel 13 WGBL laat – anders dan Van Stigt Thans 
betoogt; hij pleit voor toepassing van vernietigbaarheid conform artikel 3:40 
lid 2 BW275 – geen andere conclusie toe dan dat een beding (in casu de senio-
renregeling) in strijd met de WGBL nietig is.276 Wat er precies onder beding 
wordt verstaan, is vreemd genoeg niet duidelijk.277 Ook de wetsgeschiedenis 
zwijgt op dit punt. Ik houd het er voor wat betreft de WGBL op dat het beding 
ziet op het onderdeel dat of de bepaling die het leeftijdsonderscheid bevat. 
Ik licht dit toe aan de hand van een voorbeeld over verboden leeftijdsvakan-
tiedagen. De nietigheid beperkt zich dan tot de leeftijdsafhankelijke extra 
vakantiedagen en strekt zich niet uit tot de leeftijdsonafhankelijke vakantie-
dagen. Wanneer in een cao staat dat (1) werknemers jaarlijks recht hebben op 
30 vakantiedagen en (2) werknemers ouder dan 55 jaar op 3 extra vakantie-
dagen, dan zijn slechts de leeftijdsgerelateerde 3 extra vakantiedagen nietig. 
De bepaling over de 30 vakantiedagen bevat geen leeftijdsonderscheid, staat 
niet in onverbrekelijk verband met de nietige leeftijdsvakantiedagen en blijft 
bestaan.

§3.3.6.1 Gelijke behandeling in de toekomst
Bij de gevolgen van verboden seniorenregelingen moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen (1) de toekomstige gelijke behandeling en (2) de repa-
ratie van ongelijke behandeling uit het verleden. De betekenis van de nie-
tigheid voor de toekomst van de seniorenregeling is helder. De ongelijkheid 
moet worden opgeheven. Dat kan eenvoudig door de onterechte – want verbo-
den – voordelen voor oudere werknemers weg te nemen. Vanaf het moment 
dat de nietigheid vaststaat, dreigen de voordelen voor oudere werknemers te 
verdwijnen. Gelijke behandeling op het laagste niveau (‘levelling down’) is 
evenwel niet dwingend voorgeschreven.278 Omdat het geven van extra vakan-
tiedagen of verlof aan alle werknemers ongeacht hun leeftijd (fi nancieel) geen 
haalbare kaart is, dienen werknemersvertegenwoordigers die een verslechte-
ring van de arbeidsvoorwaarden willen voorkomen het budget voor strijdige 

274 Ktr. Rotterdam 15 juni 2005, LJN AT 7822. 
275 E.H. van Stigt Thans, Leeftijdsdiscriminatie en seniorendagen, NJB 2006/07. 
276 Bij de vernietiging zijn de rechtsgevolgen van de rechtshandeling geldig tot er een succes-

vol beroep wordt gedaan op de vernietigbaarheid. Bij nietigheid heeft de rechtshandeling 
geen rechtsgevolgen, zie J. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel, W.L. Valk, Rechts-
handeling en overeenkomst, Kluwer, Deventer 2007, p. 138-139.

277 Daarover uitgebreid C.J. Loonstra, ‘Elk beding’ in art. 12 Wet CAO: over rekkelijken en pre-
ciezen, SR 2003, 35; HR 14 januari 2000, JAR 2000, 43, NJ 2000, 237, m.nt. JH (Boonen/
Quicken).

278 Zie over deze materie H.M. Kappelle, Leidt gelijke behandeling tot een slechtere positie van 
vrouwen?, P&P 2001-12, p. 27; E. Lutjens, Reactie, P&P 2001-12, p. 29 en E. Lutjens, Gelijke 
behandeling: een bedreiging voor de pensioenen? In: S.D. Burri (red.), Gelijke behandeling: 
oordelen en commentaar 2005, Wolf Legal Publishers 2006.
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seniorenregelingen terug te halen naar de onderhandelingstafel. Een oplos-
sing kan zijn om de vakantiedagen te middelen en leeftijdsonafhankelijk 
te maken. Op die manier vloeit de afschaffi  ng van de seniorenregeling niet 
terug naar de kas van de werkgever maar worden de dagen eerlijk (budgettair 
neutraal) verdeeld over alle werknemers. Indien het doel is om de positie van 
oudere werknemers niet te laten verslechteren, kan de budgettaire neutrali-
teit terugkeren in andere (objectief gerechtvaardigde) maatregelen die oudere 
werknemers beschermen.

§3.3.6.2 Reparatie verboden seniorenregelingen
De nietigheid van seniorenregelingen betekent dat vanaf de inwerking-
treding van de WGBL op 1 mei 2004 in strijd met de wet is gehandeld. Aan-
gezien de seniorenregelingen wegens de nietigheid geacht worden nooit te 
hebben bestaan is de rechtsgrond aan de al ingegane extra vakantiedagen of 
behoud van loon vanaf 1 mei 2004 ontvallen. Er ontstaat een leemte in het 
contract. De gelijkebehandelingsjurisprudentie bij geslacht suggereert dat de 
leemte moet worden gevuld door de meest gunstige regeling op iedereen toe 
te passen (‘levelling up’). Ter vergelijking: indien de regeling mannen drie 
extra vakantiedagen zou toekennen, hebben vrouwen zonder meer recht op 
de extra vakantiedagen. Dat is het enige juiste referentiekader om de onge-
lijke behandeling te repareren. Toepassing van de meest gunstige regeling 
bij verboden seniorenregelingen zou er toe leiden dat jongere werknemers 
aanspraak kunnen maken op de extra vakantiedagen en verlofregeling van 
de oudere werknemers. Zoals ik in hoofdstuk 2 betoogde, is levelling up niet 
zonder meer van toepassing op verboden leeftijdsonderscheid. Gelet op de 
verschillende positie van jong en oud dient de leemte conform het arrest 
Beets-Proper te worden ingevuld via de redelijkheid en billijkheid.279 Bij de 
verboden seniorenregeling gaat het er om dat er geen rechtvaardiging is voor 
de bevoordeling van oudere werknemers die zich in een andere positie bevin-
den. De consequentie daarvan kan mijns inziens niet zijn dat die onterechte 
bevoordeling op alle werknemers van toepassing wordt. De meest gunstige 
regel (extra vakantiedagen) is juist ontoelaatbaar en de generieke regeling (in 
voornoemd voorbeeld 30 vakantiedagen) niet. Oudere werknemers hebben 
geen recht op de seniorenregeling, maar jongere werknemers evenmin. De 
onterechte bevoordeling is – in termen van de jurisprudentie van het HvJ 
EG inzake onderscheid naar geslacht – geen juist referentiekader. Jongeren 
bevinden zich niet in dezelfde positie als ouderen, voor wie compensatie 
van afnemende belastbaarheid gerechtvaardigd kan zijn. Hier is – anders 
dan bij de jurisprudentie inzake onderscheid naar geslacht – geen sprake 

279 HR 21 november 1986, NJ 1987, 351, met noot PAS (Beets-Proper).
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van benadeling (van jongere werknemers).280 Minder voordeel is niet zonder 
meer hetzelfde als nadeel. Daarom acht ik ‘levelling up’ in dit geval niet van 
toepassing.

Formeel betekent de nietigheid dat de werkgever in het verleden loonbe-
talingen heeft verricht zonder rechtsgrond. Dat kan de gedachte voeden dat 
werkgevers de nietigheid van de seniorenregeling aanwenden om het door 
hen betaalde loon terug te vorderen als zijnde onverschuldigd betaald in de 
zin van art. 6:203 BW. Bij afweging van de belangen van werknemer en werk-
gever is terugvordering van het onverschuldigd betaalde mijns inziens naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid c.q. goed werkgeverschap onaan-
vaardbaar. De werknemer heeft het extra verlof te goeder trouw ontvangen 
en mocht daar een gerechtvaardigd vertrouwen aan ontlenen. Daar komt bij 
dat het voor de werknemer niet kenbaar is dat het verlof in strijd is met de 
WGBL. Soortgelijke argumenten vormden in de rechtspraak meermalen een 
belemmering om een vordering tot terugbetaling – zoals onverschuldigde 
loondoorbetaling of suppletie bij ziekte – aan de werkgever toe te kennen.281 
Omdat de extra vakantiedagen nietig zijn, kan art. 7:627 BW suggereren dat 
er ten onrechte niet gewerkt is en derhalve geen loon was verschuldigd. Die 
vlieger gaat mijns inziens niet op daar de oorzaak van het niet werken – de 
overeengekomen seniorenregeling – in redelijkheid voor rekening en risico 
van de werkgever hoort te komen (vgl. art. 7:628 lid 1 BW). Daarbij komt ook 
betekenis toe aan de economisch zwakkere positie van de werknemer ten 
opzichte van de werkgever. Een ander argument om de onterecht aan oudere 
werknemers toegekende voordelen niet te ontnemen is dat er op grond van 
het Europese recht een sanctie op overtreding van discriminatiewetgeving 
dient te bestaan die doeltreff end, afschrikwekkend en evenredig is (artikel 
17 Kaderrichtlijn).282 De sanctie bestaat in dit geval uit handhaving van in het 
verleden onterecht toegekende voordelen aan oudere werknemers. Zonder 
handhaving van die voordelen is er geen sanctie voor de werkgever en dat is 
niet conform de richtlijn.

280 Met dien verstande dat na de nietigheid de loonruimte van de seniorenregeling kan worden 
herverdeeld over de gehele leeftijdsgroep. In die zin kunnen jongeren belang hebben bij de 
nietigheid.

281 Rb. Alkmaar 18 februari 2002, JAR 2002, 172; Ktr. Leeuwarden 30 maart 2001, Prg. 2001, 5671; 
Rb. Breda 3 april 1990, NJ 1991, 282. Zie ook R.M. Beltzer, De symbiose van het arbeidsrecht 
en het privaatrecht volgens de rechtspraak in 2003, SR 2004, 2; R.N.F. Hofkes, Terugvorde-
ring van loon (en overige betalingen) van de werknemer, AR 1996, 60.

282 Uitgebreid over sancties, zie T. van den Berge, Schadevergoeding: een eff ectieve sanctie op 
rassendiscriminatie in de sollicitatiefase?, SMA 2007, 7/88, p. 277-287.
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§3.4 Ouderenregelingen in een sociaal plan

§3.4.1 Inhoud ouderenregeling sociaal plan

Aangezien een sociaal plan niet in de wet is geregeld, ontbreekt een wettelijke 
omschrijving. Doorgaans verstaat men onder een sociaal plan:

‘Een regeling bevattende de herplaatsings-, overplaatsings- en gedwongen ontslag-
voorwaarden en de in samenhang daarmee getroff en collectieve afvloeiingsvoor-
waarden en –criteria, welke naar het oordeel van de werkgever, al dan niet in 
overeenstemming met de vakbonden en/of akkoordbevinding door de OR, op deze 
groepen van toepassing zijn.’283

Het doel van een sociaal plan is onder meer verzachting van de gevolgen 
van een gedwongen ontslag of verandering van werkgever. De inhoud van 
een sociaal plan is vormvrij maar wordt gekenmerkt door een aantal vaak 
voorkomende maatregelen. In de regel bevat het sociaal plan voor bovental-
lige werknemers een fi nanciële vergoeding op basis van een variant van de 
kantonrechtersformule en een outplacementtraject. In het sociaal plan is 
soms voor boventallige oudere werknemers een zogenaamde ouderenrege-
ling opgenomen. Een (wettelijke) defi nitie van ouderenregeling ontbreekt. 
Het betreft veelal afvloeiingsregels en –faciliteiten voor een groep werkne-
mers vanaf een bepaalde leeftijd. Ingevolge een ouderenregeling gelden voor 
boventallige oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd – bijvoorbeeld 55 
jaar – andere voorzieningen dan voor jongere collega’s. De ouderenregeling 
bevat door de bank genomen een loonsuppletievergoeding en voortzetting 
van de pensioenopbouw en/of ziektekostenverzekering.284

§3.4.2 Leeftijdsonderscheid vereist rechtvaardiging
Als gezegd ontvangt de boventallige oudere werknemer wegens zijn leeftijd 
andere voorzieningen dan de boventallige jongere werknemer. Het leeftijds-
onderscheid is daarmee een gegeven. Opvallend is dat er in de wetsgeschiede-
nis geen enkele aandacht is besteed aan ouderenregelingen in een sociaal 
plan. Niettemin is het leeftijdsonderscheid bij een ouderenregeling in een 
sociaal plan onderworpen aan de WGBL. Na een kalme start kwam er een 

283 CGB Advies 2007/5, Leeftijdsonderscheid in sociale plannen, p. 6. verwijst naar C.J. Loon-
stra, ‘Collectieve afvloeiingsregelingen: Het sociaal plan’, in: F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loon-
stra en C.G. Scholtens (red.) Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht, Monografi eën Sociaal 
Recht 8, Deventer: Kluwer, p. 224; J.M. van Slooten, ‘De aard en werking van het sociaal 
plan’, SR 1995, 12, p. 362. Zie ook: J. van der Hulst, Het Sociaal Plan, (diss. UvA), Kluwer, 
Deventer 1999.

284 M. Heemskerk, ‘Ouderenregeling sociaal plan: het mag weer’, SMA 2008/5. 
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stroom aan oordelen en – in mindere mate – rechterlijke uitspraken over de 
houdbaarheid van ouderenregelingen in een sociaal plan.285 Individuele werk-
nemers maakten aanspraak op de gunstige ‘jongeren-’ dan wel ‘ouderenrege-
ling’. Het is niet verwonderlijk dat met name oudere werknemers aanspraak 
maakten op de gunstige jongerenregeling. De loonsuppletievergoeding leidt 
voor veel ouderen tot een lagere vergoeding dan de kantonrechtersformuleva-
riant hun zou opleveren. In een aantal gevallen werd de CGB in een oordeel 
omtrent eigen handelen verzocht zich uit te spreken over de toelaatbaarheid 
van de ouderenregeling. Dan legden werkgevers, vakbonden en/of onderne-
mingsraden de regeling ter beoordeling voor aan de CGB om te weten of zij 
al dan niet in strijd met de WGBL handelden.

Bij de behandeling van verzoeken constateerde de CGB dat er door de 
opstellers van sociale plannen vaak weinig aandacht was besteed aan de 
reden (de rechtvaardiging) voor het leeftijdsonderscheid. Dat gebrek aan aan-
dacht voor de rechtvaardiging vormde – mede gelet op de taak van de CGB 
om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van gelijkebehandelingsre-
gels – aanleiding om het advies ‘Leeftijdsonderscheid in sociale plannen’ uit 
te brengen.286 Vermeldenswaardig is ook de bijbehorende brochure waarin 
een checklist is opgenomen. Die checklist vertaalt de objectieve rechtvaar-
digingstoets in praktische vragen, zodat partijen kunnen inschatten of de 
ouderenregeling is toegestaan.287

§3.4.3 De legitieme reden voor ouderenregelingen in een sociaal plan

De CGB gaat er behoudens tegenbewijs van uit dat de slechtere arbeidsmarkt-
positie van oudere werknemers een legitiem doel is voor de ouderenregeling.288 
Bovendien merkt zij die slechtere positie aan als feit van algemene bekend-
heid. Die opvatting van de CGB heeft twee gevolgen. Ten eerste vormt de 
slechtere arbeidsmarktpositie een argument om een ouderenregeling in een 
sociaal plan op te nemen. Ten tweede kunnen sociale partners volstaan met 
de verwijzing naar de CWI- en CBS-gegevens uit het advies om de slechtere 
arbeidsmarktpositie te bewijzen.289 Ter ondersteuning wijst de CGB op het 

285 Enige literatuur: E.L.J. Bruyninkx, C.S. Kehrer-Bot, Verboden onderscheid op grond van 
leeftijd bij toepassing sociaal plan, AR 2006, 42; K. van Kranenburg-Hanspians, Leeftijds-
discriminatie en ontslagrecht, AR 2005, 61; W.C.M. Broersma, Groen licht voor verplichte 
ouderenregeling in sociaal plan, AR 2007/50.

286 CGB Advies 2007-5.
287 Ook de brochure is te downloaden van www.cgb.nl .
288 CGB Advies 2007/5, p. 20; CGB 2005-128; CGB 2005-134; CGB 2006-37 t/m 40; CGB 2006-

45 en 46; CGB 2006-104 en 105; CGB 2006-172 t/m 174; CGB 2006-179; CGB 2007-75.
289 CWI Arbeidsmarktprognose 2006-2011, 15 juni 2006; Werkloosheid naar leeftijd en 

geslacht, vooral daling werkloosheid bij mannen, CBS, 16 maart 2007; Werkt grijs door? 
ECORYS, Rotterdam, 26 oktober 2006.
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Hlozek-arrest.290 Dat arrest betrof onderscheid naar geslacht in een sociaal 
plan in Oostenrijk. Mannelijke werknemers hadden in het sociaal plan vanaf 
55 jaar recht op een overbruggingspensioen, waar vrouwelijke werknemers 
dat recht reeds vanaf 50 jaar hadden. Volgens de CGB volgt uit het arrest 
dat bij de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers mag worden afgegaan 
op de algemene ervaring dat werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd 
naderen, een hoog risico lopen geen ander werk meer te zullen vinden en om 
die reden een andere categorie vormen dan de overige werknemers.291 Ter 
verduidelijking merk ik op dat het leeftijdsverschil tussen mannen en vrou-
wen in het sociaal plan samenhing met toegestane verschillende wettelijke 
pensioenleeftijden voor mannen en vrouwen.

§3.4.3.1 Bewijslast
Op basis van artikel 12 WGBL rust de bewijslast voor een rechtvaardiging 
van het leeftijdsonderscheid in het sociaal plan op de werkgever. In beginsel 
is het daarom de werkgever die de slechte arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers moet bewijzen. Bij de ouderenregeling is dat volgens de CGB 
niet nodig. Als gezegd neemt de CGB die juridische horde door de slechtere 
arbeidsmarktpositie van oudere werknemers aan te merken als feit van alge-
mene bekendheid. Ter onderbouwing wijst zij op statistisch materiaal afkom-
stig van CBS en CWI.292 Ook rechters zijn geneigd de arbeidsmarktsituatie 
van oudere werknemers als feit van algemene bekendheid aan te nemen, 
zo blijkt uit diverse uitspraken.293 Ik kan mij goed vinden in die pragmati-
sche oplossing. Hoewel het voor het resultaat geen verschil maakt, vind ik 
de statistische gegevens overtuigender dan de verwijzing naar de algemene 
ervaring (vergelijk het Hlozek-arrest). Dat acht ik een riskant argument, gelet 
op de vaste jurisprudentie van het HvJ EG dat algemene, generaliserende 
argumenten in het algemeen onvoldoende rechtvaardiging opleveren.294 De 
CGB ziet daarin geen problemen omdat de slechte arbeidsmarktpositie van 
oudere werknemers (de generaliserende opmerking) niet dient als objectieve 
rechtvaardiging maar als startpunt voor de beoordeling van het onderscheid.295 

290 HvJ EG 9 december 2004, C 19/02, NJ 2005, 33 (Hlozek).
291 Parafrasering van HvJ EG 9 december 2004, C-19/04, JAR 2005, 16, r.o. 47 (Hlozek).
292 CWI Arbeidsmarktprognose 2006-2011, 15 juni 2006; Werkloosheid naar leeftijd en 

geslacht, vooral daling werkloosheid bij mannen, CBS, 16 maart 2007; Werkt grijs door? 
ECORYS, Rotterdam, 26 oktober 2006.

293 Enkele voorbeelden: Ktr. Arnhem 15 januari 2007, JAR 2007, 57; Ktr. Heerlen 23 augustus 
2006, JAR 2006, 230; Rb. Leeuwarden 31 mei 2005, PJ 2005, 99; Ktr. Amsterdam 14 juni 
2004, JAR 2004, 262.

294 HvJ EG 13 juli 1989, C-171/88 (Rinner-Kühn).
295 CGB Advies 2007/5, p. 17.
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Ik zou zeggen dat de harde cijfers het generaliserende karakter wegnemen en 
dat de bewijskracht daaraan is ontleend.296

De CGB wijst er terecht op dat er tegenbewijs mogelijk is voor de veronder-
stelde slechtere arbeidsmarktpositie. Zowel de feitelijke situatie in de onder-
neming of sector als een algehele verbetering van de arbeidsmarktpositie 
van oudere werknemers kan leiden tot het oordeel dat er geen verslechterde 
arbeidsmarktpositie van oudere werknemers is. Voorts stimuleert de CGB 
sociale partners via leeftijdsbewust personeelsbeleid en employabilitymaat-
regelen zich toe te leggen op het bieden van kansen aan ouderen in plaats van 
te benadrukken dat hun positie slecht is. Dat is prijzenswaardig, want alle 
initiatieven om de relatief slechte arbeidsmarktpositie van oudere werkne-
mers aan te pakken zijn welkom. Of het daadwerkelijk zoden aan de dijk zet, 
betwijfel ik. Misschien ben ik te pessimistisch, maar ik verwacht voorlopig 
geen wonderen van als toverformules verpakte begrippen als leeftijdsbewust 
personeelsbeleid of employability die niet nader worden toegelicht.297 Een 
verbetering van de relatief ongunstige arbeidsmarktpositie van ouderen is 
vooralsnog niet in zicht.

§3.4.3.2 De ongelijke arbeidsmarktpositie van oudere werknemers als legitiem 
doel

In de oordelen van de CGB, de jurisprudentie alsmede het CGB-advies ligt de 
nadruk op inkomensbescherming van ouderen wegens de slechtere arbeids-
marktpositie.

Mijns inziens biedt de Kaderrichtlijn298 – de blauwdruk voor de WGBL 
– ruimte de slechtere arbeidsmarktpositie aan te wenden als objectieve 
rechtvaardiging voor ouderenregelingen. Artikel 6 lid 1 onder a bepaalt dat 
lidstaten kunnen bepalen dat leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd is door 
een legitiem doel op het terrein van arbeidsmarkt. Als voorbeeld noemt de 
richtlijn het creëren van bijzondere arbeidsvoorwaarden met inbegrip van 
ontslagvoorwaarden voor oudere werknemers. De richtlijn geeft de bevoegd-
heid aan lidstaten. Bepleitbaar is dat Nederland die bevoegdheid via de alge-
mene objectieve rechtvaardigingstoets heeft benut. Op die manier kunnen 
sociale partners met een ouderenregeling aansluiting zoeken bij het in de 
richtlijn genoemde arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsargument als legitiem 

296 Gesteld kan worden dat ook statistieken een generalisatie vormen. Het verschil tussen sta-
tistieken en generaliserende opmerkingen zie ik in de onderbouwing die statistieken geven. 
Dit in tegenstelling tot generalisaties, die vaak een onbewezen stelling inhouden.

297 Zowel in de wetsgeschiedenis van de WGBL als in het CGB-advies Seniorenregelingen als 
onderdeel van leeftijds(fase)bewust personeelsbeleid wordt verwezen naar leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, zonder indicatie wat daaronder verstaan moet worden.

298 EG-richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, PbEG 2000, L 303/16.
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doel. Die argumenten worden ondersteund doordat de arbeidsdeelname van 
ouderen past in het Nederlandse arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

De ouderenregeling geeft oudere werknemers inkomenszekerheid omdat 
zij wegens hun slechtere arbeidsmarktpositie – in tegenstelling tot hun 
jongere collega’s – niet of nauwelijks meer ‘aan de bak komen’. De andere 
arbeidsmarktpositie zorgt voor ongelijke gevallen en die hoeven niet gelijk 
behandeld te worden.

§3.4.3.3 Ongelijke ontslag-, pensioen- en sociale zekerheidspositie
De arbeidsmarktpositie is niet de enige factor die maakt dat ouderen in 
een andere positie verkeren dan jongeren. Oudere werknemers hebben een 
andere sociale zekerheids-, ontslag- en pensioenpositie. Dat is relevant nu 
de reden voor ouderenregelingen is gelegen in beperking van de inkomens-
gevolgen voor oudere werknemers. De andere pensioen-, ontslag- en sociale 
zekerheidspositie van oudere werknemers vormt geen zelfstandige legitieme 
reden voor de ouderenregeling. Het legitieme doel kan bijvoorbeeld niet 
gevonden worden in een overbrugging naar het pensioen. Door overbrugging 
naar het pensioen worden oudere werknemers uitgesloten van deelname aan 
de arbeidsmarkt en dat is noch wenselijk, noch toelaatbaar. Dat neemt niet 
weg dat de andere ontslag-, pensioen- en socialezekerheidspositie ondersteu-
nende argumenten zijn om bij de inrichting van de ouderenregeling voor 
andere oplossingen te kiezen. Mij dunkt dat het bij die inrichting van belang 
is dat de sociale zekerheidspositie van ouderen doorgaans sterker is. Meestal 
kunnen oudere werknemers langer aanspraak maken op bijvoorbeeld een 
werkloosheidsuitkering. Te denken valt ook aan de IO(A)W-uitkering en de 
voortzetting van pensioenopbouw door FVP. Niet voor niets behoort sup-
pletie van de werkloosheidsuitkering praktisch tot het standaardassortiment 
van de ouderenregeling. Hetzelfde geldt voor de (voortzetting van de) pen-
sioenopbouw. De denkbeeldige eindstreep – waarop de arbeidsovereenkomst 
en het werkloosheidsrisico eindigen299 – is relatief dichtbij. De met de jaren 
toenemende (fi nanciële) zorgplicht voor de gevolgen van het ontslag neemt 
daardoor weer af.

Het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd is een aanvaardbare 
reden voor de verschillende benadering van oudere werknemers met een 
minder goede arbeidsmarktpositie. Dat volgt ook uit het al aangehaalde 
Hlozek-arrest van het HvJ EG.300 Ook uit de nationale jurisprudentie en regel-
geving volgt dat rekening mag worden gehouden met het naderen van de 

299 Voor wat betreft het eindigen van de arbeidsovereenkomst ga ik uit van een pensioenont-
slagbeding of de mogelijkheid om bij 65 jaar een ontslagvergunning te verkrijgen. Het werk-
loosheidsrisico eindigt blijkens de WW bij 65 jaar, zie hoofdstuk 8.

300 HvJ EG 9 december 2004, C 19/02, NJ 2005, 33 (Hlozek).
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pensioengerechtigde leeftijd. Aanbeveling 3.5 van de kantonrechtersformule 
– de beperking van de inkomensschade tot de pensioengerechtigde leeftijd 
– is daar een duidelijk voorbeeld van. Bovendien blijkt uit de jurisprudentie 
inzake de maximering van de ontbindingsvergoeding dat ook met de sociale 
zekerheidspositie van oudere werknemers rekening mag worden gehouden.301 
De bescherming die een ouderenregeling oudere werknemers biedt tegen de 
gevolgen van gedwongen ontslag of een verandering van werkgever is een 
legitiem doel.

§3.4.4 De minder strenge toets van de leeftijdsgrens in de ouderenregeling

Een belangrijke verlichting voor sociale partners is voorts dat de CGB bij de 
passendheid en de noodzakelijkheid van de ouderenregeling een terughou-
dende toets hanteert indien werkgevers- en werknemersorganisaties met de 
ouderenregeling hebben ingestemd. Ten eerste krijgen partijen bij het trek-
ken van de leeftijdsgrens ‘per saldo een bepaalde vrijheid’ (zie §3.4.1). Ten 
tweede vormt de instemming van sociale partners (lees: werkgevers- en werk-
nemersvertegenwoordiging) een reden om bij het vaststellen van de aard en 
de omvang van de getroff en voorzieningen niet al te strikt te toetsen.302 De 
CGB ziet in het bijzondere karakter van leeftijdsonderscheid ten opzichte van 
‘hardere’ discriminatiegronden als geslacht en ras ruimte om – binnen het 
wettelijke toetsingskader – een minder strenge objectieve rechtvaardigings-
toets te hanteren.303 Subjectieve elementen als een redelijk inkomensniveau 
van inkomenszekerheid en de mate van leeftijdssolidariteit tussen jong en 
oud mogen bij overeenstemming tussen sociale partners door hen worden 
ingevuld. Wellicht ten overvloede: de WGBL is van dwingend recht, zodat de 
instemming van sociale partners het leeftijdsonderscheid niet kan rechtvaar-
digen. De instemming vormt slechts aanleiding om bij een legitieme reden 
terughoudend te toetsen. Zonder instemming van de vakorganisaties, bij-
voorbeeld wanneer de OR heeft ingestemd of het sociaal plan eenzijdig door 
de werkgever is opgesteld, geldt de terughoudende toets in beginsel niet.304

301 Ktr. Utrecht 15 december 1997, JAR 1998, 30; Ktr. Utrecht 22 februari 2005, JAR 2005, 77; Ktr. 
Delft 28 juli 2005, JAR 2005, 195.

302 CGB Advies 2007/5, p. 36.
303 CGB Advies 2007/5, p. 13. 
304 Instemming van de OR leidt niet tot dezelfde toets aangezien de vakorganisaties niet 

hebben ingestemd. Dat uitgangspunt geldt ook ten aanzien van de ontbindingsvergoeding 
in een met de OR overeengekomen sociaal plan, vergelijk aanbeveling 3.6 van de kring van 
kantonrechters. Zie ook CGB Advies 2007/5, p. 36.
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§3.4.4.1 De leeftijdsgrens
Vanaf welke leeftijd is de arbeidsmarktsituatie van oudere werknemers 
slecht? De CGB laat die leeftijdsgrens in beginsel aan partijen. Wanneer so -
ciale partners menen dat de ouderenregeling vanaf een bepaalde leeftijd leidt 
tot inkomenszekerheid die de slechtere arbeidsmarktpositie compenseert, 
gaat de CGB daar in beginsel van uit. Het middel is daarmee – in termen 
van de objectieve rechtvaardigingstoets – eerder passend. De leeftijdsgrens 
voor de ouderenregeling moet evenwel aansluiten bij de feitelijke slechtere 
arbeidsmarktpositie. Dat was niet het geval in het sociaal plan van Polaroid. 
Daar was gekozen voor een leeftijd van 58 jaar. Zowel de CGB als de kanton-
rechter keurde het sociaal plan af.305 Het legitieme doel – bescherming van de 
inkomenspositie van oudere werknemers wegens hun slechte arbeidsmarkt-
positie – sloot niet aan bij de arbeidsmarktpositie, die al vanaf de leeftijd van 
vijftig jaar slecht was. De keuze voor de leeftijd van 58 jaar was blijkbaar inge-
geven door de WW-duur, waarna de werknemers met vroegpensioen konden. 
Ouderenregelingen waarbij de leeftijd mede gekozen is vanuit kostenover-
wegingen in plaats van de feitelijke arbeidsmarktsituatie – zoals aansluiting 
bij de maximale WW-duur – zijn kwetsbaar omdat fi nanciële argumenten 
leeftijdsonderscheid in beginsel niet rechtvaardigen.306 De Polaroidzaak 
toont ook aan dat er niet vrijblijvend een leeftijdsgrens gekozen kan worden. 
Indien de werknemer gemotiveerd betwist dat de arbeidsmarktpositie vanaf 
de aangegeven leeftijd verslechtert, komt de bewijslast weer op de werkgever 
te rusten.

§3.4.4.2 De inhoud en vormgeving van de ouderenregeling
Overeenstemming van werkgevers- en werknemersorganisaties over de 
inhoud en vormgeving van de ouderenregeling leidt tot een terughoudende 
toets van de proportionaliteit en subsidiariteit. De (fi nanciële) evenredigheid 
tussen ouderenregeling en jongerenregeling – de proportionaliteit – wordt 
dan marginaal getoetst. Hetzelfde geldt voor de vraag of er geen alternatieven 
zijn voor de ouderenregeling, zoals toepassing van de kantonrechtersformu-
levariant.

§3.4.4.3 De verhouding tot Europese voorschriften
Verschillende auteurs vragen zich af of de CGB met de lichtere toetsing niet 
is doorgeschoten. Zo verwijst Broersma naar de strengere (proportionaliteits)

305 CGB 2006-37, Ktr. Enschede 9 juni 2006, JAR 2006, 161 (Polaroid).
306 HvJ EG 24 februari 1994, NJ 1995, 1 (Roks); HvJ EG 20 maart 2003, C-187/00, JAR 2003, 130, 

r.o. 59 (Kutz-Bauer); HvJ EG 11 september 2003, C-77/02, JAR 2004, 16, r.o. 66 (Steinicke); 
HvJ EG 6 april 2000, C-226/98, Jur. blz. I-2447, (Jörgensen) punt 39; HvJ EG 23 oktober 
2003, C-4/02, JAR 2004, 17 r.o. 85 (Schönheit); CGB 2005-179; CGB 2006-12.
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toetsing in het Mangold arrest. Van Slooten merkt fi jntjes op dat het niet 
voor het eerst zou zijn dat de uit Luxemburg komende wind enkele graden 
koeler is.307 Vastgesteld kan worden dat de CGB ten aanzien van leeftijds-
onderscheid een behoorlijke tournure heeft gemaakt. Waar aanvankelijk 
de oordelen zowel ouderenregelingen als seniorenregelingen (denk aan de 
leeftijdsvakantiedagen)308 onmogelijk leken te maken, is de oordelenlijn nu 
bijna tegenovergesteld te noemen. Die lijn is trouwens al ingezet met het 
advies over seniorenregelingen.309 Anders dan Broersma acht ik die nieuwe 
visie niet in strijd met het Europese gelijkebehandelingsrecht. De strenge 
toets die het arrest Mangold suggereert, dient bezien te worden in het licht 
van de feitelijke constellatie.310 De Duitse wetgever voerde – hangende de 
door Duitsland benutte verlengde omzettingstermijn die de richtlijn bood 
– wetgeving in zodat werknemers ouder dan 52 jaar ongelimiteerd een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kon worden aangeboden. Die rege-
ling beoogde de positie van werkloze oudere werknemers te verbeteren en 
hun arbeidsdeelname te bevorderen. Het HvJ EG zag de mogelijke uitsluiting 
van oudere werknemers van vaste contracten evenwel als een verslechtering; 
een niet noodzakelijke uitholling van hun ontslagbescherming. Het doel 
was weliswaar legitiem maar de maatregel was ondanks een onbetwistbare 
ruime beoordelingsvrijheid311 niet evenredig. Een belangrijk argument daar-
bij was de overweging dat er geen enkele relatie was aangetoond tussen de 
leeftijdsgrens enerzijds en de arbeidsmarktstructuur en persoonlijke situatie 
anderzijds. Die achtergrond kleurt mijns inziens de beslissing van het HvJ 
EG om streng te toetsen. Bij de ouderenregeling is er een aanwijsbare relatie 
met de arbeidsmarktsituatie en kan – via een hardheidsclausule in het sociaal 
plan – rekening worden gehouden met de individuele situatie. Steun voor 
een minder strenge toets is eveneens te vinden in het meer recente Palacios 
arrest waarin een pensioenontslagbeding in de cao bij 65 jaar geoorloofd werd 
geacht.312 Het HvJ EG herhaalt daar de ruime beoordelingsvrijheid van zowel 
lidstaten als sociale partners bij leeftijdsonderscheid:

307 W.C.M. Broersma, Groen licht voor verplichte ouderenregeling in sociaal plan, AR 2007/50; 
J.M. van Slooten, De inbedding van het gelijkebehandelingsrecht in de arbeidsrechtpraktijk, 
AR 2007/40. 

308 CGB 2004-118 en CGB 2004-150. 
309 Zie daarover ook M.J.J. Dankbaar, M. Heemskerk, Leeftijd, in: J.H. Gerards, B.P. Vermeu-

len, P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006, Nijmegen, 
Wolf Legal publishers 2007.

310 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289; RAR 2006, 85 (Mangold).
311 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289; RAR 2006, 85, r.o. 63.
312 HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007, 288 (Palacios).
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‘Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht beschikken de lidstaten, en in voor-
komend geval de sociale partners, op nationaal niveau over een ruime beoordelings-
vrijheid, niet alleen bij de beslissing welke van meerdere doelstellingen van sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid zij specifi ek willen nastreven, maar ook bij het bepalen van 
de maatregelen waarmee deze doelstelling kan worden verwezenlijkt’.313

Uit het bovenstaande blijkt dat niet alleen bij de bepaling van het legitieme 
doel, maar eveneens bij de beoordeling van de passendheid en noodzakelijk-
heid een ruime beoordelingsvrijheid gelaten mag worden aan sociale part-
ners, voor zover deze aansluiten bij nationaal arbeidsmarkt- of werkgelegen-
heidsbeleid. Anders gezegd, de Europese wet- en regelgeving biedt de rechter 
(en de CGB) ruimte om rekening te houden met collectieve afspraken. Dat 
collectieve afspraken aanleiding konden vormen om onderscheid terughou-
dend te toetsen, bleek reeds uit het arrest Royal Copenhagen, waar het Hof 
overwoog dat:

‘(…) de omstandigheid dat de bestanddelen van de beloning via collectieve onder-
handelingen dan wel via onderhandelingen op plaatselijk vlak zijn bepaald, voor de 
nationale rechter een gegeven kan (onderstreping MH) zijn waarmee hij rekening 
houdt bij de beoordeling van de vraag, of de verschillen in gemiddelde beloning tus-
sen twee groepen werknemers al dan niet het gevolg zijn van objectieve factoren die 
niets van doen hebben met discriminatie op grond van geslacht.’314

De CGB en de rechter zijn – zo blijkt uit het woord ‘kan’ – niet gehouden 
de collectieve afspraken marginaal te toetsen. Juist bij de minder verdachte 
grond leeftijdsonderscheid bestaat aanleiding om bij een groot draagvlak 
marginaal te toetsen. Daarom kan ik mij vinden in de opstelling van de CGB. 
Hoewel de sociale partners de terughoudende toets niet kunnen afdwingen, 
mogen zij met het advies in de hand rekenen op coulance van de CGB. Ik 
verwacht dat het advies op dit punt tevens refl exwerking heeft op rechters die 
zich buigen over ouderenregelingen.

Die minder strikte toets acht ik verdedigbaar. Leeftijd is een wezenlijk 
andere discriminatiegrond dan bijvoorbeeld ras of geslacht en daar moet 
rekening mee worden gehouden. Wegens de verschillende arbeidsmarkt-, 
sociale zekerheid-, ontslag- en pensioenpositie hoeven oudere werknemers in 
het sociaal plan niet gelijk behandeld te worden als jongere werknemers.

313 HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007, 288 (Palacios), r.o. 68.
314 HvJ EG 31 mei 1995, C 400/93, Jur. I-1275, NJ 1996, 67; JAR 1995,198 (Royal Copenhagen) r.o. 

46.
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§3.4.5 Geen kantonrechtersformulevariant voor ouderen

De ouderenregeling leidt er vaak toe dat oudere werknemers een lagere ont-
slagvergoeding ontvangen dan jongere collega’s.315 De suppletievergoeding316 
bedraagt minder dan de kantonrechtersformulevariant. Diverse malen 
vormde dat voor oudere werknemers aanleiding om de vertrekregeling van 
jongeren – de kantonrechtersformulevariant – te claimen. Aanvankelijk oor-
deelde de CGB meermalen dat de oudere werknemer inderdaad zo’n keuze-
recht had omdat de ouderenregeling niet noodzakelijk was: ‘Als alternatief 
voor een regeling als de onderhavige regeling kan de oudere werknemer de 
keuze worden geboden om te kiezen voor de ontslagvergoeding bij onvrijwil-
lig vertrek op basis van de kantonrechtersformule, zoals deze wordt toege-
kend aan werknemers die jonger zijn dan 55 jaar.’317 De CGB herhaalde dat 
standpunt in een oordeel uit 2006.318 Het ‘keuzerecht’ bracht mee dat een 
59-jarige zijn dienstjaren te gelde kon maken, zodat hij in veel gevallen een 
hogere vergoeding kreeg dan zijn beloning bij voortzetting van zijn arbeids-
overeenkomst tot aan de pensioendatum. Dat ging te ver319 – de kantonrech-
tersformule zelf kent eveneens een maximering van de inkomensschade tot 
aan de pensioengerechtigde leeftijd – en de CGB is in latere oordelen en in 
het advies terecht teruggekomen van dat keuzerecht. De ouderenregeling kan 
niet worden afgezet tegen de jongerenregeling, zo volgt onder meer uit oor-
delen 2006-179 en 2006-210.320

Ook de kantonrechter te Arnhem maakte korte metten met het door 
de werknemer aangevoerde argument dat de keuzemogelijkheid minder 
bezwaarlijk was geweest.321 Daarmee verloor de werknemer uit het oog dat 
werknemers beneden de 55 jaar ook geen keuzemogelijkheid was geboden, 
aldus de kantonrechter. Indien iedereen een keuze heeft tussen kantonrech-
tersformule en suppletieregeling zou het sociaal plan alleen al wegens de 
daaraan verbonden extra kosten niet uitvoerbaar zijn. Oudere werknemers 
zouden massaal voor de kantonrechtersformule kiezen en jongere werkne-

315 Voor een spiegelbeeldige situatie, zie het summier gemotiveerde vonnis Ktr. Amsterdam 
14 juni 2004, JAR 2004, 262. Dat voor de minst kansrijke groep (namelijk oudere) werkne-
mers een iets ruimere afvloeiingsregeling wordt getroff en, was volgens de kantonrechter te 
billijken, mits geen sprake was van een excessief verschil tussen de leeftijdsgroepen.

316 Onder suppletievergoeding versta ik een aanvulling op de sociale zekerheidsuitkering.
317 CGB 2005-128, overweging 5.9.
318 CGB 2006-172.
319 M. Heemskerk, M.J.J. Dankbaar, Leeftijd, in: S.D. Burri (red.), Gelijke behandeling: oordelen 

en commentaar 2005, Nijmegen, Wolf Legal Publishers 2006; M.J.J. Dankbaar, M. Heems-
kerk, Leeftijd, in: J.H. Gerards, B.P. Vermeulen, P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: 
oordelen en commentaar 2006, Nijmegen, Wolf Legal Publishers 2007.

320 CGB 2006-210, JAR 2006, 268 (KLM). 
321 Ktr. Arnhem 15 januari 2007, JAR 2007, 57.
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mers voor suppletie tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Ook toepassing 
van de kantonrechtersformule op iedere werknemer was geen reëel alterna-
tief. Ten eerste is de formule zelf omstreden omdat daarin een lang niet altijd 
te rechtvaardigen leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. Bovendien zouden 
leeftijdsgenoten van de oudere werknemer met een kort dienstverband (heel) 
slecht af zijn, terwijl zij feitelijk in dezelfde positie verkeren. Dat is uit soli-
dariteitsoverwegingen onwenselijk. De gelijke behandeling zou leiden tot 
een lagere C-factor voor iedereen. De kantonrechter verklaarde de vordering 
van de werknemer ongegrond. Na dit vonnis oordeelde de CGB in oordeel 
2007-89 overeenkomstig. Opnieuw claimde de oudere werknemer vergeefs 
de kantonrechtersformule. Voor oudere werknemers met een kort dienstver-
band was de inkomenszekerheid een beter alternatief dan de kantonrechters-
formulevariant. Onverkorte toepassing van de kantonrechtersformule zou 
hebben geleid tot een hoger inkomen voor verzoeker dan hij zou hebben ver-
worven indien de arbeidsovereenkomst niet zou zijn beëindigd, zonder dat 
hij enige arbeid zou hoeven te verrichten. Wel toegestaan is een maximering 
van de vergoeding conform aanbeveling 3.5 van de kantonrechtersformule, zo 
heeft de CGB geoordeeld.322 De vergoeding is in dat geval niet hoger dan de 
verwachte inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

§3.4.6 Geen individuele- maar groepsvergelijking

Niet een individuele maar een collectieve vergelijking is de basis voor de toet-
sing of in het sociaal plan verboden leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. Dat 
oordelen zowel de rechter323 als de CGB. De CGB deed dat voor het eerst in 
het reeds aangestipte sociaal plan van KLM. Zij oordeelde dat leeftijdssolida-
riteit ‘impliceert dat een iets minder gunstige behandeling in een individueel 
geval niet noodzakelijkerwijs impliceert dat de regeling discriminerend is.’324 
Vergelijking per leeftijdsgroep is logisch. Door de leeftijdsgrens ontstaan 
twee leeftijdsgroepen. De leeftijdscesuur in groepen leent zich niet goed voor 
individuele vergelijking, al moet rekening worden gehouden met indirect 
leeftijdsonderscheid binnen de leeftijdsgroep (zie hoofdstuk 2).

In het hierboven besproken oordeel 2007-89 werd de groepssolidariteit 
(solidariteit binnen de leeftijdsgroep) als argument gehanteerd. De kanton-
rechtersformulevariant was voor de individuele werknemer gunstiger maar 
niet voor zijn oudere collega’s met een kort dienstverband. Die collega’s 
zouden geen inkomenszekerheid hebben gehad tot de pensioendatum. Voor 
hen was de kantonrechtersformule geen alternatief. De 58-jarige werknemer 

322 CGB 2007-182.
323 Ktr. Arnhem 15 januari 2007, JAR 2007, 57.
324 CGB 2006-210, JAR 2006, 268, overweging 3.17.
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die valt onder de ouderenregeling voor 57,5-jarigen kan niet met een calcula-
tor in de hand aanspraak maken op de kantonrechtersformulevariant die voor 
zijn jongere collega’s geldt omdat die variant hem fi nancieel meer oplevert. 
Wegens de verschillende arbeidsmarkt-, sociale zekerheids- en pensioenposi-
tie mag er niet puur cijfermatig vergeleken worden.

Bijzondere vermelding verdient het sociaal plan uit oordeel 2007-80. De 
ouderen moesten daarbij gebruik maken van VUT- en pensioenrechten en 
kregen tussentijds een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij een stich-
ting aangeboden. De CGB zag daarin geen verboden leeftijdsonderscheid. 
Daar valt het nodige op af te dingen. Ouderen werden uitgesloten van een 
outplacementtraject en daar ging de CGB mijns inziens ten onrechte aan 
voorbij. Van Slooten acht de verplichting gebruik te maken van de VUT 
discutabel. Hij zet eveneens vraagtekens bij het door de CGB gehanteerde 
fi nancieel argument om de door de werknemer aangedragen alternatieven 
te passeren.325 Kort gezegd zou het alternatief volgens de CGB ten koste gaan 
van de voorziening voor de andere leeftijdsgroep. Het bezwaar tegen dat 
fi nanciële argument moet genuanceerd worden. In casu gaat het niet om een 
fi nanciële rechtvaardigingsgrond maar om toetsing van de proportionaliteit 
bij een aanwezige legitieme reden. Het meewegen van de fi nanciële gevolgen 
bij de proportionaliteit acht ik toelaatbaar. Na de vaststelling dat er een goede 
reden is om een andere regeling te treff en – de andere arbeidsmarkt, sociale 
zekerheids- en pensioenpositie (VUT en prepensioen) – is het aan de CGB 
of de rechter om te beoordelen of de verhouding tussen ouderenregeling en 
jongerenregeling evenredig is.

Aan de andere kant kan een heel fors verschil een indicatie vormen dat 
de verhouding tussen ouderenregeling en jongerenregeling niet evenredig is. 
De ouderenregeling mag niet gebruikt worden als bezuinigingspost. Door 
gebruik te maken van collectieve voorzieningen als WW, FVP en IOAW 
bespaart de werkgever afvloeiingskosten. Die besparing komt ten laste van 
het collectief. Dat aspect kan wat mij betreft worden meegewogen bij de even-
redigheidstoets. De ouderenregeling mag oudere werknemers niet afschrijven 
door het gebruik van werkloosheidsregelingen te stimuleren. Suppletie richt 
zich naar de werkloosheidsuitkering. Vermeldenswaardig is de door de CGB 
voorgestelde keuzemogelijkheid voor oudere werknemers om het bedrag van 
de suppletieregeling ineens te laten uitkeren.326

Een in literatuur en rechtspraak meermalen geopperde gedachte is om 
in het sociaal plan aansluiting te zoeken bij aanbeveling 3.5 van de kanton-

325 J.M. van Slooten, De inbedding van het gelijkebehandelingsrecht in de arbeidsrechtprak-
tijk, AR 2007/40; Vergelijk voor fi nanciële argumentatie als rechtvaardigingsgrond HvJ EG 
24 februari 1994, NJ 1995, 1 (Roks); CGB 2005-179; CGB 2006-12.

326 CGB Advies 2007/5, p. 38.
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rechtersformule, dat een plafond stelt aan de maximale inkomstenderving 
tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.327 Ook de kantonrechter te Enschede 
hanteerde deze correctie en de kantonrechter te Sneek zinspeelde daarop.328

§3.4.7 Ouderen niet uitsluiten van outplacement of herplaatsing

Een regeling in een sociaal plan die oudere werknemers uitsluit van herplaat-
sing of outplacement (inclusief scholing en bemiddeling) is in beginsel strij-
dig met de WGBL.329 Illustratief daarvoor is de zaak waarin een postsorteer-
der die in aanmerking kwam voor VUT of prepensioen overcompleet werd 
verklaard zonder een onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden.330 Uitslui-
ting van oudere werknemers suggereert dat ouderen niet langer geschikt zijn 
om aan het arbeidsproces deel te nemen. Dat staat haaks op de bedoeling van 
de WGBL en strookt evenmin met de speerpunt van de regering om oudere 
werknemers aan het werk te houden. Uitsluiting van outplacement en bemid-
deling wegens de leeftijd van oudere werknemers is slechts in één geval toe-
gestaan: wanneer de verhouding tussen scholing en outplacement en het ren-
dement daarvan uit balans is. Zo is outplacement zinloos wanneer de oudere 
werknemer aan het einde van het outplacementtraject pensioengerechtigd 
is.331 Ook een te korte terugverdienperiode na outplacement kan een objectieve 
rechtvaardiging vormen om oudere werknemers uit te sluiten. Hoewel de 
opleidings- en outplacementkosten geen rendement voor de werkgever ople-
veren – het betreft immers vaak een exit-traject waarvan de werkgever niet 
profi teert – is het argument van de terugverdienperiode ook toepasbaar op de 
outplacementkosten bij een sociaal plan. Mede uit solidariteitsoverwegingen 
moet de oudere werknemer accepteren dat er geen outplacement voor hem 
is, wanneer het outplacement niet leidt tot het beoogde doel: werkhervatting. 
Ook wanneer outplacement leidt tot een korte werkhervatting tegen oneven-
redig hoge opleidingskosten, valt er veel voor te zeggen om de oudere werkne-
mer niet deel te laten nemen aan de opleiding. Daarbij moet bedacht worden 
dat fi nanciële argumenten niet snel ongelijke behandeling rechtvaardigen. 
De werkgever moet de te korte duur van de terugverdienperiode dan ook hard 
kunnen maken. Een succesvol praktijkvoorbeeld daarvan was de zaak waarin 
een werkgever van de CGB een 61-jarige interne sollicitant mocht afwijzen 

327 M.J.J. Dankbaar, M. Heemskerk, Leeftijd, in: J.H. Gerards, B.P. Vermeulen, P.J.J. Zoontjens, 
Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006, Wolf Legal Publishers 2007.

328 Ktr. Enschede 9 juni 2006, JAR 2006, 161 (Polaroid); Ktr. Sneek 31 mei 2005, PJ 2005, 99, 
r.o. 9; vergelijk CGB 2007-182.

329 CGB Advies 2007/5, p. 27-28.
330 CGB 2005-73.
331 Bedoeld is de toegestane pensioenontslagleeftijd.
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omdat er onvoldoende evenwicht was tussen de opleidingsinspanning en het 
rendement van die opleiding.332

Voorrang geven aan oudere werknemers met veel dienstjaren bij herplaat-
sing is mogelijk, zo volgt uit oordeel 2007-7. Bij een reorganisatie kregen 
ambtenaren met 35 overheidsdienstjaren (ABP-geldige diensttijd) voorrang 
bij herplaatsing. Bij gelijke dienstjaren kregen ouderen voorrang. De CGB 
zag in de toenemende zorgplicht van de werkgever naarmate de ambtenaar 
langer in dienst is en in de wens ervaren werknemers te behouden een objec-
tieve rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid.333 Ook een langere out-
placementperiode voor oudere werknemers kan gerechtvaardigd zijn.334

§3.4.8 Pakketvergelijking en ouderenregeling

De ouderenregeling leidt tot een andere beloning van jong en oud. Volgens 
vaste jurisprudentie van het HvJ EG bij onderscheid naar geslacht is pakket-
vergelijking – het plussen en minnen van arbeidsvoorwaarden om gelijkheid 
tot stand te brengen – niet toegestaan. Het verbod van pakketvergelijking bij 
geslacht wordt vooral gehanteerd om te kunnen controleren of er ongelijk 
beloond wordt. In het advies oordeelt CGB dat pakketvergelijking bij leef-
tijdsonderscheid in een sociaal plan niet goed toe te passen is.335 Het doel is 
niet om aan het licht te brengen dat er leeftijdsonderscheid is maar om de 
vraag te beantwoorden of de verschillen tussen oudere en jongere werkne-
mers in een sociaal plan gerechtvaardigd zijn.336 Er zijn verschillen binnen de 
leeftijdsgroepen – jong en oud hebben een ongelijke arbeidsmarkt-, sociale 
zekerheids-, ontslag- en pensioenpositie – en de ongelijkheid wordt juist weg-
genomen door leeftijdsonderscheid te maken.

Om bovenstaande redenen acht ik het – met de CGB – bij de ouderenrege-
ling geoorloofd om verschillende beloningsonderdelen niet per afzonderlijk 
onderdeel te vergelijken. De ouderenregeling staat – gegeven de verschillende 
arbeidsmarktpositie – niet tegenover de jongerenregeling. De verschillende 
onderdelen van de ouderenregeling dienen elkaar te complementeren om 
gezamenlijk de legitieme doelstelling (het bieden van inkomenszekerheid 
rekening houdend met de arbeidsmarktpositie) te realiseren. Inhoudelijk 
verschilt de doelstelling van de ouderenregeling van die van de jongeren-
regeling. Zo kan maatwerk worden geboden. Jongere werknemers krijgen 
een vergoeding die is bedoeld als tijdelijke inkomensvoorziening terwijl bij 

332 CGB 2005-174.
333 CGB 2007-7; vergelijk ook CGB 2007-75.
334 CGB 2006-117.
335 CGB Advies 2007/5, p. 29.
336 A.w. CGB 2007/5, p. 29.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:136Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:136 28-1-2009   9:31:4128-1-2009   9:31:41



101

3  Arbeidsvoorwaarden oudere werknemers

oudere werknemers – wegens hun slechtere arbeidsmarktpositie – de inko-
menspositie tot aan de pensioengerechtigde leeftijd beschermd wordt. In de 
praktijk wordt dit meestal vertaald door het onderscheid ‘van werk naar werk’ 
bij jongeren en ‘bescherming inkomenspositie tot de pensioendatum’ bij 
ouderen. Voorwaarde is dat rechterlijke controle van de rechtvaardiging voor 
de ongelijkheid mogelijk is. De verschillende onderdelen van de ouderenre-
geling moeten, rekening houdend met de verschillende positie van oudere 
werknemers, worden afgezet tegen de onderdelen van de jongerenregeling. 
Die beoordeling of de andere beloning volgens de ouderenregeling gerecht-
vaardigd is, kan aan de rechter worden overgelaten.

§3.4.9 De rechtsgevolgen van een verboden ouderenregeling

De verboden ouderenregeling in het sociaal plan is op grond van artikel 13 
WGBL nietig. De door de nietigheid ontstane leemte in het sociaal plan kan 
conform het arrest Beets-Proper337 aan de hand van de redelijkheid en bil-
lijkheid worden ingevuld. Levelling up is bij het leeftijdsonderscheid van 
de ouderenregeling onwenselijk. Het is naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar wanneer toepassing van de kantonrechters-
formulevariant leidt tot een hoger inkomen dan wanneer de arbeidsovereen-
komst niet zou zijn beëindigd, zonder dat de oudere werknemer enige arbeid 
hoeft te verrichten. Daarom moet de rechter bij een verboden ouderenrege-
ling de kantonrechtersformulevariant slechts toepassen op de oudere werk-
nemers voor zover het de inkomensschade tot aan de pensioengerechtigde 
leeftijd niet overtreft (conform aanbeveling 3.5). Het eerder besproken vonnis 
van de kantonrechter te Enschede vormt daar een mooi voorbeeld van.338 Ook 
de rechtbank te Dordrecht paste bij een verboden ouderenregeling niet de 
kantonrechtersformule toe. De rechtbank sluit aan bij aanbeveling 3.5 door 
een billijke vergoeding toe te kennen ter grootte van de inkomstenderving tot 
de pensioengerechtigde leeftijd.339 Aangezien de werknemer eerder had aan-
gegeven vervroegd te willen uittreden, werd de schade tot die pensioendatum 
(61 jaar) berekend.

337 HR 21 november 1986, NJ 1987, 351 (Beets-Proper).
338 Ktr. Enschede 9 juni 2006, JAR 2006, 161 (Polaroid). 
339 Rb. Dordrecht 27 september 2006, LJN AY 9923. 
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§3.5 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

§3.5.1 Leeftijdsbewust personeelsbeleid als beleidsinstrument

Leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt in politieke en beleidmatige kringen 
gezien als een belangrijk instrument om de arbeidsdeelname van oudere 
werknemers te bevorderen. Het dossier over de bevordering van de arbeids-
deelname van oudere werknemers staat bol van de term leeftijdsbewust 
personeelsbeleid: ‘Leeftijdsbewust personeelsbeleid, employabilitybeleid en 
arbobeleid zijn als onderdelen van sociaal beleid in ondernemingen uiterst 
belangrijke voorwaarden voor de beperking van uitstroom van oudere 
werknemers uit het arbeidsproces. (…) Het belang van een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, employabilitybeleid en arbobeleid kan niet genoeg worden 
benadrukt.’340 De SER ziet in leeftijdsbewust personeelsbeleid eveneens een 
belangrijke factor (‘het eerste hoofdspoor’) om de arbeidsdeelname van oude-
ren te bevorderen.341 Bovendien was er ruime aandacht voor leeftijdsbewust 
personeelsbeleid in het hiervoor besproken CGB-advies over seniorenrege-
lingen als onderdeel van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. In de wetsge-
schiedenis van de WGBL is leeftijdsbewust personeelsbeleid als alternatief 
voor leeftijdsvakantiedagen gepresenteerd. Kortom, de verwachtingen van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid als instrument om oudere werknemers 
voor het arbeidsproces te behouden, zijn hooggespannen. Des te wonderlij-
ker is het dat in al die beleidsstukken zelden tot nooit duidelijk wordt wat 
leeftijdsbewust personeelsbeleid precies is. Die onduidelijkheid doet de vraag 
rijzen of de hoge verwachtingen kunnen worden waargemaakt. Tekenend is 
dat slechts 10% van de Nederlandse werkgevers zich serieus bezighoudt met 
het behoud van oudere werknemers. Zo’n 8% heeft een beleid om oudere 
werknemers te werven.342 Overigens is de term ouderenbeleid politiek incor-
rect omdat het beleid voor alle leeftijden geldt. De idee is dat beleid gericht 
op oudere werknemers te laat komt. Ouderenbeleid wordt daarom ook wel 
gepresenteerd als leeftijdsbewust (of -onafhankelijk) personeelsbeleid343 of 
‘active aging’.344

340 Kamerstukken II 1999-2000, 27 046, nr. 1, p. 6 en 9.
341 SER-advies 1999/18, Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers, p. 155.
342 Manpower witboek, HR strategieën voor oudere werknemers, december 2007; zie ook het 

persbericht d.d. 3 december 2007.
343 SER-advies 1999/18, Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers; vergelijk ook STAR, 

Arbeid & Leeftijd, aanbevelingen ter bevordering van de arbeidsdeelname van ouder wordende 
werknemers d.d. 20 januari 2006, publicatienummer 1/06.

344 Raad voor het overheidspersoneelsbeleid, Advies 26, Vluchten kan niet meer. Leeftijds-
bewust personeelsbeleid bij overheid en onderwijs een noodzaak, Den Haag, 15 september 
2005.
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Ik volsta op deze plaats met het noemen van leeftijdsbewust personeels-
beleid als beleidsinstrument. Dat doe ik enerzijds omdat (mij) niet duide-
lijk is wat daar exact onder verstaan moet worden en anderzijds omdat veel 
leeftijdsgerelateerde arbeidsvoorwaarden die binnen de term leeftijdsbewust 
personeelsbeleid passen, zoals seniorenregelingen en demotie, op een andere 
plaats in dit hoofdstuk besproken worden. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
dat geen leeftijdsonderscheid vormt in de zin van de WGBL laat ik verder 
buiten beschouwing, met uitzondering van enkele overheidsmaatregelen (zie 
§3.5.3). Dat leeftijdsbewust personeelsbeleid is enigszins aan het juridisch 
blikveld onttrokken en moet op beleidsniveau in de organisatie gevoerd 
worden. Enkele in beleidsstukken aangewezen best practices geven een beeld 
van wat er onder leeftijdsbewust personeelsbeleid verstaan wordt. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om voorkoming van voortijdige uitstroom van werknemers 
als gevolg van arbeidsongeschiktheid of onvoldoende carrièreperspectief. Zo 
werden in de bouwsector metselaars omgeschoold tot kraanmachinist en tim-
merlieden tot onderwijsassistent. Bij de gemeente Amsterdam werden mede-
werkers van de stadsreiniging omgeschoold naar ander, fysiek minder zwaar 
werk, zoals huismeester, bode of receptionist. Zij werden tevens ingezet voor 
glas- en papierinzameling, graffi  tiverwijdering en onkruidbestrijding. Een 
ander voorbeeld is een (wel onder de WGBL vallende) regeling bij McCain 
waarbij 50+ medewerkers op medische indicatie geen nachtdiensten meer 
hoefden te vervullen.345

§3.5.2 Leeftijdsbewust personeelsbeleid in de arbeidsvoorwaarden

Om een beeld te krijgen van leeftijdsbewust personeelsbeleid in de arbeids-
voorwaarden is het interessant kennis te nemen van de resultaten van het 
gememoreerde SZW-onderzoek uit 2007.346 Dat toont aan dat in 29% van de 
cao’s (36 van de onderzochte 121 cao’s, goed voor een kwart van de onderzochte 
werknemerspopulatie) leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt genoemd. 
Slechts in een kwart van die cao’s (9 van de 36) werd het begrip nader toege-
licht. Naast het hanteren van leeftijdsbewust personeelsbeleid is in een aantal 
gevallen (10%) onderzoek of studie naar leeftijdsbewust personeelsbeleid of 
ouderenbeleid (3%) aangekondigd. Zo bevat de cao Albert Heijn Distributie 
2004-2006 een protocol studie naar leeftijdsbewust personeelsbeleid: De 
studie zal gericht zijn op de gevolgen van de toenemende vergrijzing, de 
gewijzigde werkvormen en de werkbelasting op de ouder wordende medewer-

345 STAR, Arbeid & Leeftijd, aanbevelingen ter bevordering van de arbeidsdeelname van ouder 
wordende werknemers d.d. 20 januari 2006, publicatienummer 1/06.

346 M. Beeksma, E.C. Junger, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2006), Directie 
Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, SZW mei 2007.
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ker van AH in de distributie, alsmede op diens welzijn en productiviteit. Een 
ander voorbeeld is de Grafi media cao 2007-2010. Deze cao bevat een para-
graaf over leeftijdsbewust personeelsbeleid met een drietal bepalingen en 
een protocol. Wanneer voortzetting van de functie leidt tot onoverkomelijke 
problemen voor de werknemer dient de werkgever ‘alles in het werk stellen 
om werknemer binnen het bedrijf een meer passende functie en/of een aan-
passing van de arbeidspatronen aan te bieden. (…)’ Daarnaast zijn 55-plussers 
vrijgesteld van meeruren en moet op ondernemingsniveau een preventief 
opleidingsbeleid zijn opgesteld. In het protocol wordt een studie aangekon-
digd om de leeftijdsbepalingen in kaart te brengen en deze leeftijdsdiscri-
minatiebestendig te maken. Deze initiatieven tonen aan dat leeftijdsbewust 
personeelsbeleid in ontwikkeling is. Bij leeftijdsbewust personeelsbeleid valt 
verder te denken aan maatregelen zoals scholing voor oudere werknemers, 
functieroulatie en loopbaanombuiging. Uit het onderzoek blijkt dat een klein 
aantal cao’s (5%) afspraken bevat over functioneringsgesprekken voor oudere 
werknemers. De gemiddelde aanvangsleeftijd voor functioneringsgesprek-
ken ligt op 47 jaar maar de afspraken bevatten niet altijd een leeftijdsgrens. 
Andere instrumenten zijn loopbaanbegeleiding (zoals een accentverschui-
ving naar mentortaken en begeleiding/inwerken van nieuwe werknemers) en 
loopbaanombuiging voor oudere werknemers. Een zeldzame component van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid is functieroulatie voor oudere werknemers. 
Dat kwam slechts in 3 van de 121 onderzochte cao’s voor. Een voorbeeld is te 
vinden in artikel E-19 van de cao van het beroepsonderwijs en volwassenen-
educatie:

‘Aan werknemers vanaf 55 jaar en aan werknemers met een door hen aan te tonen 
arbeidstijd van meer dan 40 jaar biedt de werkgever de volgende faciliteiten aan:
a. taakverlichting door toepassing van taakdiff erentiatie en taakroulatie;
b. scholing gericht op de voorbereiding op de postactieve periode.
De werknemer die hiervoor in aanmerking komt kan in overleg met de werkgever 
een keuze maken uit de twee genoemde faciliteiten.’347

Sommige cao’s (18%) bevatten afspraken over scholing en opleiding van 
oudere werknemers. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen kunnen dat 
ondersteunen. Spaarzamer zijn afspraken voor oudere werknemers op het 
terrein van de arbeidsomstandigheden. Een voorbeeld daarvan is afkomstig 
uit artikel 6.10 van de CAO Woondiensten 2006:

347 http://www.nvvw.nl/media/downloads/caobve0507.pdf (geraadpleegd op 6 september 
2007).
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‘Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet meer worden verplicht om zwaar 
en belastend werk te verrichten, zoals het werken op daken, het werken in kleine 
ruimten en het verrichten van ontstoppingen.’348

Bij veel componenten van leeftijdsbewust personeelsbeleid, zoals functierou-
latie of loopbaanbegeleiding gaat het om een inspanningsverplichting van 
de werkgever. Onduidelijk – in ieder geval tekstueel – is wat er exact onder 
verstaan wordt, hoe hard die normen zijn en welke sancties er staan op over-
treding.

Naar verwachting zal het leeftijdsbewust personeelsbeleid zich nog verder 
doorontwikkelen. Illustratief is dat in het vervolgonderzoek van SZW naar 
cao’s uit 2008 al in 42% van de cao’s leeftijdsbewust personeelsbeleid staat 
genoemd.349

§3.5.2.1 Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de WGBL
Alleen al de naam leeftijdsbewust personeelsbeleid doet alarmbellen rinke-
len, gelet op het verbod van leeftijdsdiscriminatie. Een goed voorbeeld van 
het WGBL-gevaar vormt een oordeel waarin de CGB het leeftijdsbewust 
personeelsbeleid van TNO in strijd met de WGBL achtte. Dat was niet ver-
wonderlijk want feitelijk ging het om een exit-strategie voor een 60-jarige 
wetenschapper die was gespecialiseerd in geluidsbeheersing. Onderdeel van 
het leeftijdsbewust personeelsbeleid was dat medewerkers vanaf 59 jaar op 
initiatief van TNO, dan wel met dier uitdrukkelijke toestemming, konden 
deelnemen aan een deeltijdvertrekregeling. TNO wees de werknemer op de 
functie van docent wiskunde bij een Hogeschool en drong aan gebruik te 
maken van de vertrekregeling. De CGB merkte fi jntjes op dat TNO zo het 
tegenovergestelde bereikte van het legitieme doel van het leeftijdsbewust per-
soneelsbeleid: duurzame inzetbaarheid en het behoud van verkregen exper-
tise. De weg die TNO bewandelde leidde juist tot een vroegtijdig afscheid 
en verlies van expertise. De regeling was daarom niet passend en leidde tot 
verboden leeftijdsonderscheid.350

De diverse elementen van leeftijdsbewust personeelsbeleid – zoals func-
tieroulatie en loopbaanombuiging – vereisen een objectieve rechtvaardiging. 
Voor zover het maatregelen ten behoeve van oudere werknemers betreft, kan 
grotendeels worden aangesloten bij de al eerder besproken rechtvaardiging 
voor seniorenregelingen. Meer precies gaat het dan om het voorkomen van 

348 http://www.sdu.nl/staatscourant/cao/caopdf/10538.pdf (geraadpleegd op 6 september 
2007).

349 M. Beeksma, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2008), Directie Uitvoerings-
taken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Den Haag: SZW 2008.

350 CGB 2004-156.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:141Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec4:141 28-1-2009   9:31:4228-1-2009   9:31:42



106

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

uitval van oudere werknemers en het rekening houden met een verminderde 
belastbaarheid. Er zijn (mij) verder geen gevallen bekend waarin die maat-
regelen in rechte zijn voorgelegd wegens mogelijke schending van de WGBL. 
Daarvoor zijn meerdere verklaringen mogelijk. Ten eerste blijkt uit het SZW-
onderzoek dat leeftijdsbewust personeelsbeleid niet vaak voorkomt in de 
arbeidsvoorwaarden. Ten tweede kent een groot aantal van de bepalingen een 
inspanningsverplichting of een facultatief recht, dat niet altijd afdwingbaar 
is. Tenslotte lijkt er weinig bezwaar te bestaan tegen de arbeidsvoorwaarden 
en maken jongeren niet snel aanspraak op de voorzieningen.

Naast het WGBL-gevaar biedt leeftijdsbewust personeelsbeleid sociale 
partners ook kansen om leeftijdsonderscheid te rechtvaardigen. Uit het 
hiervoor besproken CGB-advies blijkt dat seniorenregelingen minder strikt 
getoetst worden wanneer ze onderdeel vormen van een breder leeftijds-
bewust personeelsbeleid. Vaak staan de verschillende elementen verspreid en 
is er geen samenhang. In dat kader heeft Sprengers de aanbeveling gedaan 
om leeftijdsbewust personeelsbeleid op te nemen in een apart hoofdstuk in 
de cao of in een bijlage.351 Er kan veel aan duidelijkheid gewonnen worden 
wanneer het leeftijdsbewust personeelsbeleid helder wordt gepresenteerd. 
Een heldere uiteenzetting van het leeftijdsbewust personeelsbeleid in een 
paragraaf bevordert de toetsing en inzichtelijkheid van de redenen voor het 
leeftijdsonderscheid. Dat biedt zowel de cao-partijen als de rechter of de CGB 
mogelijkheden om te toetsen of het leeftijdsbewust personeelsbeleid leeftijds-
discriminatiebestendig is.

De belemmering van het verbod van leeftijdsdiscriminatie wordt wegge-
nomen door het accent te verschuiven van leeftijdsbewust- naar loopbaan-
bewust personeelsbeleid.352 Daarbij worden eventuele arbeidsvoorwaarden 
niet gekoppeld aan leeftijd maar wordt een individueel budget ter beschikking 
gesteld. Dat budget maakt het mogelijk voor oudere werknemers om zelf te 
kiezen hoe zij hun inzetbaarheid vergroten. Sociale partners stimuleren die 
inzetbaarheid door in cao-afspraken (inclusief de O&O fondsen) een keuze-
model te bieden met middelen ter vergroting van de inzetbaarheid, zoals (om)
scholingsafspraken, in- en externe cursussen of het ontwikkelen van nieuwe 
en het uitbouwen van bestaande competenties. Die ontwikkeling draagt bij 
aan een geleidelijke overgang van seniorenregelingen (ontzie-maatregelen) 

351 L.C.J. Sprengers, Active Aging: van beleid naar praktijk, in: L.C.J. Sprengers, W.L.M.M. Bel-
jaars, L.A. Spaans, ‘Active Aging –tussen droom en daad’, Centrum voor Arbeidsverhoudin-
gen Overheidspersoneel, Den Haag 2007, p. 10-17. 

352 Het kabinet omschrijft loopbaanbewust personeelsbeleid als beleid dat gericht is op het 
proces van het ouder worden en op constante aanpassingen en mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van het functioneren van de werknemer en van het bedrijf, Kamerstukken II 2007-
08, 29544, nr. 158, p. 16.
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naar loopbaanbewust personeelsbeleid. Op de participatietop van 27 juni 
2007 is afgesproken ontziemaatregelen om te vormen.

§3.5.3 Stimuleringsregeling leeftijdsbewust personeelsbeleid

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om oudere werknemers 
in staat te stellen door te blijven werken. Eén van die maatregelen is de tij-
delijke subsidieregeling ‘stimuleren leeftijdsbewust personeelsbeleid’.353 De 
regeling is in 2004 gestart. De regeling omschrijft leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid als beleid bij werkgevers waarin projecten ontwikkeld of uitge-
voerd worden die tot doel hebben te voorkomen dat werknemers vanwege hun 
leeftijd voortijdig het arbeidsproces verlaten.354 Het aanvragerschap is beperkt 
tot branche- en bedrijfstakorganisaties (inclusief sectorale opleidings- en ont-
wikkelingsfondsen) omdat zij wegens hun grote bereik een belangrijke rol 
spelen bij het uitdragen van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Individuele 
bedrijven kunnen geen subsidie aanvragen. Vanaf 1 januari 2008 moet een 
subsidieaanvraag passen binnen één van zes voorgeschreven thema’s, zoals 
communicatie en voorlichting of blijven ontwikkelen.355 Het doel van de rege-
ling is om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van maatregelen, 
beleid en instrumenten die in het kader van leeftijdsbewust beleid ingezet 
kunnen worden.

In de periode december 2004 tot mei 2007 zijn 318 subsidies toegekend 
door het Agentschap SZW. Uit het groot aantal subsidieaanvragen (1923) leidt 
de regering af dat de regeling een grote bekendheid geniet, voorziet in een 
behoefte en dat blijkt dat werkgevers oog hebben voor oudere werknemers. Ik 
zou die opvatting van de regering willen nuanceren. Er zijn veel aanvragen 
voor subsidiegelden voor oudere werknemers. Ter indicatie, voor de (laatste) 
aanvraagronde 2007-2008 was in totaal een budget beschikbaar van € 6,45 
miljoen en de subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per project.356 Daaruit 
blijkt niet noodzakelijk dat werkgevers zonder die subsidie dezelfde belang-
stelling voor oudere werknemers zouden hebben.

Een tweede maatregel om langer doorwerken te stimuleren is de in 2006 
gestarte uitvoering van een twaalftal pilotprojecten onder de noemer inter-
sectorale arbeidsmobiliteit. Die projecten werden uitgevoerd in diverse secto-
ren met relatief zwaar fysiek werk en/of met veel oudere werknemers, zoals 
de zorgsector, dakwerkers en schilders.

353 Stcrt. 2005, 93.
354 Artikel 1 onder h Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid.
355 Stcrt. 2007, 242, p. 9.
356 Artikelen 7 jo. 9 Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid.
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Een derde maatregel van de regering is de instelling van de Regiegroep 
Grijs Werkt. De regiegroep is ingesteld om het communicatietraject over nut 
en noodzaak van langer werken te regisseren en uitwisseling van praktische 
oplossingen bij werkgevers en werknemers te bevorderen. De idee is om 
beeldvorming bij te stellen, beleid te beïnvloeden (zoals het stimuleren van 
afspraken over leeftijdsbewust beleid tussen sociale partners) en een cultuur-
omslag te bereiken zodat werken tot 65 jaar weer normaal wordt en er steeds 
meer ouderen aan het werk blijven.357 Het eff ect van die initiatieven laat ik 
verder buiten beschouwing.

§3.6 Demotie

§3.6.1 Defi nitie en inhoud demotie

Demotie wordt vaak genoemd als maatregel om oudere werknemers te 
behouden voor de arbeidsmarkt.358 Tegelijkertijd heeft demotie onder werk-
nemers een imagoprobleem. Gelet op de omschrijving van demotie is dat 
niet verwonderlijk. Van Dale omschrijft het als verlaging, terugzetting 
in rang, verplaatsing uit een hogere functie naar een lagere.359 In de VPL-
wetsgeschiedenis werd demotie al evenmin vleiend omschreven: ‘Demotie 
gaat veelal gepaard met een achteruitgang in positie en/of inkomen en is een 
vrijwillige afspraak die gemaakt wordt tussen werkgever en werknemer.’360 
Aan demotie kleeft het stigma van degradatie, demotiveren en afdanken. Een 
meer charmante – positieve – omschrijving is passende arbeid tegen een pas-
send loon.361 Demotie wordt vooral gezien als een mogelijkheid om oudere 
werknemers het spreekwoordelijke ‘stapje terug’ te laten doen. Vanwege leef-
tijdsgerelateerde kenmerken kan de geschiktheid van oudere werknemers 
voor hun functie afnemen. Dat zal met name het geval zijn voor functies die 
zware lichamelijke inspanningen vergen. De lichamelijke gezondheid gaat 
met het klimmen der jaren achteruit. Ook is uit onderzoek gebleken dat de 
snelheid van informatieverwerking terugloopt.362 Een veelgehoorde opmer-

357 Stcrt. 2004, 239; bijlage bij Kamerstukken II 2006-07, 27 046, nr. 19 (Derde voortgangsrap-
portage kabinetsstandpunt ‘stimuleren langer werken van ouderen’).

358 De Volkskrant 28 december 2006, Minder loon bij naderend pensioen.
359 Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, dertiende herziene uitgave, Utrecht, Van 

Dale Lexicografi e, 1999. 
360 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 16.
361 W. Plesssen, De oudere werknemer; geen wegwerpartikel, NJB 1993, 16, p. 602.
362 F.I.M. Craik, T.A. Salthouse, The handbook of aging and cognition (2nd edition), Mahwah, 

NJ: Lawrence Erlbaum, 1998.
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king uit de (werkgevers)praktijk is dan ook dat oudere werknemers nieuwe 
ontwikkelingen (denk aan computergebruik) niet kunnen verwerken.

Demotie als beleidsinstrument wordt ondersteund door verschillende 
wettelijke maatregelen die enkele nadelen van demotie wegnemen. Zo blijft 
voor oudere werknemers de mogelijkheid bestaan om de opbouw van het 
levenslooptegoed te relateren aan het oude loon (zie §3.7.4). Ook de pen-
sioenwetgeving steekt de oudere werknemer die demoveert de helpende hand 
toe. Artikel 18 PW beschermt de oudere werknemer tegen een verlaging van 
opgebouwde pensioenaanspraken. Tevens worden demotieregelingen fi scaal 
ondersteund doordat de loonsverlaging voor de pensioenopbouw buiten 
beschouwing mag blijven bij demotie minder dan 10 jaar voor de pensioen-
datum (zie hoofdstuk 7).363

Werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN pleitten 
in hun Arbeidsvoorwaardennota 2007 voor demotie. Van werknemerszijde 
hameren vakbonden er vaak op dat het probleem niet de oudere werknemer is 
maar het feit dat werkgevers niet genoeg geïnvesteerd hebben in de ‘employ-
ability’ van hun oudere werknemers. De (werkgevers)wens tot demotie kan 
niet los worden gezien van de verhouding tussen beloning en productiviteit. 
Wanneer productiviteit en beloning geen gelijke tred houden, komt demo-
tie in beeld. Overigens kan de verhouding tussen productiviteit en beloning 
opleidings- en functiegerelateerd zijn. Hoogopgeleide oudere werknemers 
die hun ‘human capital’ (denk aan sociale vaardigheden en netwerken) 
doorontwikkelen, hebben meer groeimogelijkheden dan lager opgeleide 
oudere werknemers die (eerder) tegen het plafond van hun mogelijkheden 
oplopen. Zo is het bepaald niet ongebruikelijk dat een werknemer met een 
academische opleiding na politieke-, bestuurlijke- en managementfuncties 
op oudere leeftijd nog doorgroeit naar een topfunctie. De groeimogelijkheden 
van een oudere magazijnmedewerker zijn daarentegen beperkt. Dat vertaalt 
zich in een mogelijke scheefgroei tussen beloning en productiviteit. Een 
remedie daarvoor is investeren in menselijk kapitaal via opleiding en loop-
baanombuiging. In de economische literatuur is gesuggereerd dat sprake is 
van een impliciet contract waarbij – heel kort gezegd – de beloning in het 
eerste gedeelte onder de productiviteit ligt en in het tweede gedeelte boven de 
productiviteit.364 Die theorie zie ik niet terug in de praktijk, waar werkgevers 
liever jongere werknemers aantrekken en oudere werknemers laten afvloeien. 
Bovendien verstoort wisseling van werkgever het impliciete contract.

363 Artikel 10b lid 3 Uitvoeringsbesluit Wet LB 1964.
364 J.J. Schippers, Demotie, beloning en productiviteit, SMA 1998, p. 13-18 verwijst naar 

L.C. Thurow, Generating inequality, Basic Books, New York, 1975.
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§3.6.2 Demotie in de arbeidsvoorwaarden

Het al vaker aangehaalde onderzoek naar leeftijdsonderscheid in cao’s uit 
2005 toont aan dat demotie als arbeidsvoorwaarde eerder uitzondering is dan 
regel. In 13% van de 122 onderzochte cao’s stond een bepaling over demotie. 
Demotie was slechts op 6% van de werknemers van toepassing. Een defi nitie 
van demotie in die cao’s is niet te vinden, zodat de aard van de afspraak bepa-
lend is.365 Meer recent SZW-onderzoek uit mei 2007 laat een lichte stijging 
van demotiebepalingen in cao’s zien. In 34 van de 121 onderzochte cao’s (28%) 
stond een bepaling over demotie voor oudere werknemers. Als voorbeeld 
noem ik de demotiebepaling voor 58-plussers uit artikel 30 van de cao voor 
architectenbureau’s:

‘Werknemers van 58 jaar en ouder kunnen indien zij behoefte hebben aan taakver-
lichting de volgende keuze maken: (…) 
b. Binnen dezelfde functiefamilie één functieniveau lager gaan werken met behoud 
van salaris.’366

In de meeste gevallen – zo ook in dit voorbeeld – behoudt de oudere werk-
nemer zijn oude loon. In minder dan 20% van de demotiebepalingen moet 
de oudere werknemer (een gedeelte van zijn) loon inleveren. Een aantal 
cao’s bevat een generieke – leeftijdsonafhankelijke – demotiebepaling. Bij 
leeftijdsonafhankelijke demotiebepalingen komt het vaak voor dat oudere 
werknemers hun oude loon (gedeeltelijk) behouden. Een voorbeeld van leef-
tijdsonafhankelijke demotie zonder behoud van loon is kenbaar uit artikel 
2.3.2 van de Grafi media cao:

‘Indien, in de loop van het dienstverband, een werknemer wordt aangesteld in een 
lager ingedeelde functie, dan geldt de functiesalarisschaal van het betreff ende nieu-
we, lagere, functieniveau.’367

Een ander veel voorkomend aspect bij demotie is het element van vrijwillig-
heid. Zo bepaalt artikel 6 lid 8 van de cao Uitvaartverzorging dat demotie 
slechts kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.368

365 J.J.H. Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, 
SZW juli 2005, p. 16.

366 http://www.architectencao.nl/ (geraadpleegd op 5 september 2007).
367 http://www.grafi mediacao.nl/cao/mantelbepalingen.pdf (geraadpleegd op 6 september 

2007).
368 http://www.uitvaart.nl/docs/CAO_2005-2006.pdf (geraadpleegd op 5 september 2007).
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§3.6.2.1 Onvrijwillige demotie
Het vrijwillige karakter van demotie in cao’s is verklaarbaar. Verplichte 
demotie is arbeidsrechtelijk lastig vorm te geven. In veel gevallen is demotie 
een functiewijziging die niet strookt met de bedongen arbeid uit de arbeids-
overeenkomst. De werkgever kan de inhoud van de arbeidsovereenkomst niet 
zomaar eenzijdig wijzigen. Niet aannemelijk is dat de individuele werknemer 
op basis van het instructierecht van de werkgever ex artikel 7:660 BW gehou-
den is aan de wens van de werkgever tot demotie gehoor te geven, zeker niet 
waar er een wijziging in de beloning aan is gekoppeld. Een voorbeeld uit de 
rechtspraktijk – dat overigens geen demotie betrof – is het vonnis waarin de 
kantonrechter te Rotterdam oordeelde dat het niet was toegestaan om een 
directiesecretaresse na een reorganisatie tevens in te zetten als receptioniste/
telefoniste.369 Zonder instemming van de werknemer met demotie is sprake 
van een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Dat vereist in 
beginsel een eenzijdig wijzigingsbeding ex artikel 7:613 BW en een zwaar-
wichtig belang van de werkgever. Denkbaar is ook een beroep op de normen 
van goed werknemerschap ex artikel 7:611 BW en het Taxi-Hofman arrest 
van de Hoge Raad.370 Kort gezegd, volgt uit dat arrest dat de werknemer in 
het algemeen positief moet ingaan op redelijke voorstellen van de werkgever, 
verband houdend met gewijzigde omstandigheden op het werk. Dergelijke 
voorstellen mag de werknemer alleen afwijzen wanneer aanvaarding ervan 
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Dat beroep op goed werk-
nemerschap is slechts in uitzonderlijke individuele gevallen succesvol en 
leent zich niet goed voor demotie als instrument voor oudere werknemers als 
groep. Zo’n uitzonderlijk geval, waarin de rechter demotie door de werkgever 
gerechtvaardigd achtte, deed zich voor in de zaak waarin een technician na 
een promotie tot supervisor door zijn werkgever werd teruggezet in zijn oude 
functie. De werknemer verrichte onder protest zijn oude functie en vorderde 
tewerkstelling in de functie van supervisor. Bij gebrek aan een eenzijdig wij-
zigingsbeding beoordeelde de kantonrechter de zaak aan de hand van het 
goed werkgeverschap en het criterium uit het Taxi Hofman arrest. Hij oor-
deelde dat de werknemer gehouden was de functiewijziging te accepteren. 
Gewijzigde omstandigheden zag hij in het niet naar behoren functioneren 
van de werknemer. Bovendien had de werkgever zich intensief bemoeid met 
het functioneren van de werknemer, hem uitgebreid begeleid en goed onder-
bouwd waarom de werknemer niet geschikt was als supervisor. Aangezien de 
werknemer het supervisorloon behield, was de demotie niet in strijd met het 
goed werkgeverschap.371 Uit het vonnis blijkt dat eenzijdige demotie mogelijk 

369 Ktr. Rotterdam 31 december 2003, JAR 2004, 21.
370 HR 26 juni 1998, JAR 1998, 199.
371 Ktr. Rotterdam 17 februari 2005, JAR 2005, 91 (Metalock).
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is wanneer een werknemer ondanks aantoonbare inspanningen van de werk-
gever niet meer geschikt is voor de functie en de werknemer er qua beloning 
niet op achteruit gaat.372 Bij demotie van oudere werknemers als collectieve 
groep gaat het normaliter niet om gewijzigde omstandigheden op het werk 
die samenhangen met disfunctioneren. Dat werknemers vanaf een bepaalde 
leeftijd in het algemeen disfunctioneren, is slecht verdedigbaar. De werk-
gever moet van goeden huize komen om rechtens te kunnen verlangen dat 
oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd tegen hun wil gehouden zijn 
aan de functieverlaging. Bovendien dient die leeftijd dan gerechtvaardigd te 
worden. Dat ondervond ook het orkest dat een musicus terug wilde plaatsen. 
Het orkest wilde de eerste hoboïst vanaf zijn 60e de functie van tweede hobo-
ist laten vervullen, met behoud van de titel van eerste hoboïst en inkomen. 
Het orkest deed een beroep op de demotiebepaling uit de cao Nederlandse 
Orkesten. Daarin stond dat groepsaanvoerders en hun plaatsvervangers na 
het bereiken van de 60-jarige leeftijd een lagere functie gaan vervullen, 
tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen. Op de achtergrond 
speelde het volgens het orkest mindere functioneren van de musicus. De 
Vaste commissie Nederlandse orkesten kwam in haar bindend advies tot de 
conclusie dat de groepsaanvoerder automatisch teruggeplaatst wordt bij 60 
jaar en dat de geschiktheid daarbij geen rol speelt. De zaak belandde bij de 
CGB. Daar werd als objectieve rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid 
aangevoerd het waarborgen van de kwaliteit van het orkest. Die kwaliteit zou 
over het algemeen achteruitgaan bij het vorderen van de leeftijd. De automa-
tische demotie voorkwam dat musici individueel werden aangesproken op 
hun functioneren. De CGB maakte terecht gehakt van die argumentatie.373 
Het koppelen van leeftijd aan verminderde kwaliteit is een stereotypering 
die kwetsender is dan het houden van periodieke functioneringsgesprekken. 
Dat automatische demotie de artistieke gevoelens spaart, snijdt geen hout 
omdat afzien van de uitzondering om aan te blijven het functioneren ook 
aan de orde stelt. Het oordeel toont aan dat het leggen van de relatie tussen 
leeftijd en minder functioneren in algemene zin niet toelaatbaar is. Dat sluit 
aan bij jurisprudentie van het HvJ EG dat te algemene, generaliserende ele-
menten onvoldoende rechtvaardiging vormen.374 Individuele toetsing van de 
geschiktheid is een alternatief dat minder onderscheidend is. Die gedachte, 
dat individuele toetsing prevaleert boven een vaste leeftijd, wordt ook in de 

372 Voor nuancering van de verplichting om het oude loon jarenlang door te betalen, zie Ktr. 
Zutphen 27 april 2004, JAR 2004, 127 (Postbesteller).

373 CGB 2007-147 en 148, JAR 2007, 216.
374 HvJ EG 13 juli 1989, C-171/88, Jur. 1989, p. 2743 (Rinner/Kühn); Kamerstukken II 2001-02, 28 

170, nr. 3, p. 25.
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wetgeschiedenis van de WGBL (bijvoorbeeld bij functioneel leeftijdsontslag) 
omarmd.375

§3.6.3 Alternatieven voor demotie

Ik heb mijn bedenkingen bij demotie als beleidsinstrument om oudere werk-
nemers te behouden voor de arbeidsmarkt. Zolang demotie een stap terug is, 
zullen werknemers wegens verlies aan prestige en aanzien niet snel akkoord 
gaan met plaatsing in een andere functie. Zonder behoud van loon valt er van 
oudere werknemers geen instemming te verwachten met demotie. Demotie 
met behoud van loon verhoogt de kostendruk van oudere werknemers. Dat 
zorgt er voor dat werkgevers vervolgens hun ontslagpijlen eerder richten op 
de dure werknemers. Meer perspectief is er voor een gelijkwaardige, andere 
functie aan het einde van de loopbaan. Dat kan bijvoorbeeld door functierou-
latie, taakwisseling of een mentorrol.

Waar de inzetbaarheid voor de eigen functie toeneemt met de leeftijd, 
daalt de inzetbaarheid voor andere functies vaak. De oorzaak daarvan kan 
gelegen zijn in eenzijdige ontwikkeling en functiegerichte kennis. De werk-
nemer wordt dan beter in zijn eigen werk, maar is niet breed inzetbaar wegens 
onvoldoende gevarieerde kennis en vaardigheden. Dat beperkt een overstap 
naar andere functies.376 Demotie als instrument kan aan kracht winnen wan-
neer werknemers het niet ervaren als een degradatie of terugplaatsing maar 
als een nieuwe, andere invulling van de functie, waarbij meer recht wordt 
gedaan aan de kwaliteiten van de oudere werknemer, zoals sociale vaardig-
heden en ervaringskennis. Het is beter de focus niet te richten op het verlies 
aan capaciteiten maar op de toenemende kwaliteiten van oudere werknemers. 
Uit onderzoek blijkt dat een teruggang in lichamelijke en cognitieve functies 
gecompenseerd kan worden door een toename van kennis, ervaring alsmede 
sociale vaardigheden, die juist tot op hoge leeftijd kunnen toenemen.377 Dat 
pleit er voor om te investeren in meer generieke kennis en vaardigheden, 
zodat de ‘employability’ van de werknemer langer houdbaar is. In dat kader 
valt ook te denken aan maatregelen als loopbaanombuiging en functierou-
latie. Een scholingsbudget kan dat stimuleren. Oudere werknemers moeten 
hun grotere sociale vaardigheden tot uitdrukking kunnen brengen in hun 
functie. Om het imagoprobleem te verhelpen, moet demotie niet gezien 
worden als een stap terug maar als doorontwikkeling, een stap vooruit.

375 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 33.
376 A. Nauta, E. de Vroome, E. Cox, T. Korver, K. Kraan, De invloed van functietype op het ver-

band tussen leeftijd en inzetbaarheid, Gedrag en Organisatie 2005-18, nr. 6, p. 326-337.
377 R. Cremer, De Dynamiek van cognitieve vermogens tijdens de actieve levensloop, Tijd-

schrift voor Gerontologie en Geriatrie, 1993, 24, p. 12-17.
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§3.7 Levensloop

Levensloop biedt oudere werknemers de mogelijkheid om onbetaald verlof 
te fi nancieren. De nadruk in deze paragraaf ligt op de mogelijkheden die 
levensloop biedt aan oudere werknemers, zoals het opnemen van prepen-
sioenverlof.

§3.7.1 Levensloop in vogelvlucht

De bij de wet VPL per 1 januari 2006 geïntroduceerde levensloopregeling is 
een fi scale verlofregeling.378 Werknemers kunnen door geld opzij te zetten 
levenslooptegoed opbouwen waarmee zij later hun verlof fi nancieren. De 
regeling is bedoeld voor het opvangen van inkomensderving tijdens onbe-
taald verlof.379 Alle werknemers380 hebben een wettelijk recht (vastgelegd in 
artikel 7.2 WAZO) om deel te nemen aan de levensloopregeling. Instemming 
van de werkgever is niet vereist en van het recht op deelname aan een levens-
loopregeling kan niet worden afgeweken. De levensloopregeling is een fi scale 
regeling die is opgenomen en uitgewerkt in de artikelen 19g Wet LB en de 
Uitvoeringsregeling LB. De defi nitie van de levensloopregeling staat in arti-
kel 19g lid 1 Wet LB en luidt als volgt:

Onder levensloopregeling wordt verstaan een regeling die:
a. ten doel heeft het treff en van een voorziening in geld uitsluitend voor een 

periode van extra verlof;
b. inhoudt dat een voorziening in geld kan worden opgebouwd, met dien 

verstande dat in het kalenderjaar niet meer aanspraken ontstaan dan over-
eenkomt met 12 percent van het loon van het jaar en voorzover de totale 
aanspraken aan het einde van het kalenderjaar door de in het kalenderjaar 
opgebouwde aanspraken een periode van extra verlof van 2,1 jaar niet te 
boven gaan.

De in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid om in tijd te sparen, is tij-
dens het wetgevingstraject komen te vervallen.381 Er mag jaarlijks dus maxi-
maal 12% van het brutoloon worden ingelegd. Op verzoek van de werknemer 
draagt de inhoudingsplichtige werkgever het loon af aan de door de werk-

378 Hoewel levensloop een fi scale voorziening is en niet noodzakelijk een arbeidsvoorwaarde, 
heb ik er om redenen van overzicht voor gekozen de levensloopregeling op deze plaats 
weer te geven.

379 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 16
380 Ook ambtenaren en dga’s vallen onder het werknemersbegrip. Levensloop is niet mogelijk 

voor zelfstandigen.
381 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 36. 
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nemer aangewezen uitvoerder.382 De werkgever houdt het bedrag in op het 
brutoloon en stort dat bedrag op een geblokkeerde levenslooprekening die op 
naam staat van de werknemer of stort het bedrag als premie in de levensloop-
verzekering van de werknemer. Op die storting is de omkeerregel van toepas-
sing. Dat houdt in dat er pas belasting wordt geheven op het moment dat 
het levenslooptegoed wordt opgenomen. Deelname aan levensloop levert dus 
belastinguitstel op.383 De aanspraak is onbelast en de uitkering is belast. De 
omkeerregel geldt niet voor de werknemersverzekeringen. Op het moment 
waarop de levensloopbijdrage wordt ingelegd, zijn de premies verschuldigd. 
Bij opname van het verlof hoeven geen werknemerspremies te worden 
betaald. Een werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling is toegestaan, 
mits de bijdrage zowel aan deelnemers als niet-deelnemers wordt toegekend. 
De bijdrage aan werknemers die niet deelnemen aan een levensloopregeling 
is direct belast. Het jaarmaximum van 12% geldt voor het ingehouden loon en 
de werkgeversbijdrage samen.384 Een werkgeversbijdrage mag geen voorwaar-
den verbinden aan het opnamemoment.

Slechts in bepaalde gevallen kan de werknemer meer dan 12% aan levens-
looptegoed inleggen. Ten eerste geldt voor werknemers die op 1 januari 2005 
tussen de 51 en 56 jaar zijn een overgangsregeling (zie §3.7.2). Bovendien is 
het – zolang het pensioenreglement daarin voorziet – mogelijk om afgekochte 
prepensioenrechten op het levenslooptegoed bij te schrijven. Ook aanspraken 
uit de vóór 1 januari 2006 geldende regeling voor verlofsparen (bovenwet-
telijke vakantiedagen, ATV-dagen en overwerkuren) kunnen in overleg met 
de werkgever zijn gestort op de levenslooprekening.

Een belangrijk aandachtspunt bij de opname van levensloopverlof is dat 
de (oudere) werknemer geen wettelijk recht heeft op verlof.385 Recht op deel-
name aan de levensloopregeling moet onderscheiden worden van het recht 
op opname van verlof. Toestemming van de werkgever blijft vereist. De wets-
geschiedenis meldt dat afspraken over verlof de verantwoordelijkheid zijn 
van werkgevers en werknemers gezamenlijk. De werkgever kan een verzoek 
van de werknemer niet zonder meer afwijzen. Afspraken over (opname van) 
verlof worden beheerst door het goed werkgeverschap, zo volgt uit de wetsge-
schiedenis. Er moet een belangenafweging tussen het belang van de werkge-
ver en het belang van de werknemer plaatsvinden.386 In de praktijk kan een 
verlofbeleid en opnamereglement uitkomst bieden. Concreet gaat het daarbij 
om voorwaarden voor het opnemen van (onbetaald) verlof, procedures voor 

382 Dat kan zijn een bank, verzekeraar, dochter van een pensioenfonds of cao-fonds.
383 Daarnaast kan er een tariefsvoordeel zijn.
384 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 11.
385 Dat lijdt uitzondering bij wettelijk verlof, zoals ouderschapsverlof.
386 Kamerstukken I 2004-05, 29 760, D, p. 37.
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het aanvragen van verlof en een minimum- en maximumduur van het verlof. 
Tenzij dat bij cao is geregeld, lijkt de verlofregeling op grond van 27 lid 1 sub a 
WOR instemmingsplichtig.387

Het verloftegoed kent een plafond. Indien het levenslooptegoed 210% of 
meer bedraagt, mag er niet meer worden gestort in de levenslooprekening.388 
Na opname van het levensloopsaldo – er mag aan loon en levensloop maximaal 
100% van het belastbaar loon per jaar opgenomen worden389 – kan opnieuw 
geld worden ingelegd en verlof worden opgebouwd. Werknemers hebben 
per jaar dat ze aan de levensloopregeling meedoen, recht op een levensloop-
verlofkorting op hun loonbelasting van maximaal € 188. Deze korting krijgen 
ze bij opname van het tegoed voor de fi nanciering van onbetaald verlof. Tijdens 
opname van het verlof blijft de arbeidsovereenkomst bestaan.

§3.7.2 Overgangsregeling oudere werknemers

Bij de levensloopregeling is overgangsrecht getroff en voor werknemers die op 
1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar zijn. De overgangsregeling geldt daarom 
voor werknemers die geboren zijn tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955.390 
Dat is de leeftijdsgroep die net niet profi teert van de fi scale handhaving van 
VUT en prepensioen voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 (zie hoofd-
stuk 7). Deze werknemers, die niet onder het overgangsrecht voor VUT- en 
prepensioenregelingen vallen, kunnen bij de maximering van 12% per jaar 
geen substantiële levensloopvoorziening opbouwen. Daarom mogen zij meer 
dan 12% per jaar inleggen en een levensloopvoorziening opbouwen tot 210% 
van het laatstverdiende loon.391 Daardoor kunnen deze oudere werknemers in 
een kortere periode een aanzienlijke levensloopvoorziening opbouwen.

Het stortingsmaximum vervalt eveneens voor werknemers die afgekochte 
prepensioenrechten willen doorstorten naar de levensloopregeling. De wet 
VPL voorzag in een uitzondering van het afkoopverbod op prepensioen. De 

387 I.H. Vermeeren-Keijzers, W.C.M. Broersma, Levensloop; lust of last?, AR 2005, 36. Voor 
plaatsing van verlof onder de noemer werktijden- en vakantieregeling, zie Ktr. Groenlo 
10 september 1998, Prg. 1999, 5106.

388 Het levenslooptegoed kan echter meer dan 210% bedragen door beleggings- of rente-
winsten, vergelijk artikel 61 e uitvoeringsreglement loonbelasting 2001 en de toelichting 
daarop in Stcrt. 2005, 65.

389 Artikel 19g lid 2 Wet LB.
390 In het wetsvoorstel lag de bovengrens eerst bij 57 jaar, conform de voorgestelde overgangs-

regeling voor VUT en prepensioen, zie Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 4. Het 
door de motie Verhagen c.s. (Kamerstukken II 2004-05, 29 800, nr. 4) verruimde over-
gangsrecht voor VUT en prepensioen van 57 naar 55 jaar leidde tot een aanpassing van het 
levensloopovergangsrecht naar 55 jaar, zie Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 8, p. 3.

391 Vergelijk Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 18-19 en 46-47. De andere voorwaarden 
gelden wel.
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oudere werknemer had de mogelijkheid om prepensioenrechten die vóór 1 
januari 2006 waren opgebouwd fi scaal geruisloos over te hevelen naar de 
levensloopregeling slechts wanneer sociale partners van die uitzondering 
gebruik maakten. Een individueel recht op afkoop was er niet.392

Tijdens de parlementaire geschiedenis stelde de CDA-fractie de vraag of 
een werkgever die aan oudere werknemers een hogere werkgeversbijdrage 
zou toekennen verboden leeftijdsonderscheid maakt. Daarop antwoordde 
de regering ‘dat onder die omstandigheden een hogere werkgeversbijdrage 
voor die leeftijdsgroep in zijn algemeenheid de toets der kritiek zal kunnen 
doorstaan’.393 Die optimistische visie deel ik niet. Leeftijdsonderscheid in de 
arbeidsvoorwaarden moet op grond van de WGBL omstandig gerechtvaar-
digd worden en dat is zeker niet zonder gevaar.

Zonder werkgeversbijdrage valt de levensloopregeling buiten het bereik 
van de WGBL. De levensloopregeling is immers een wettelijk geregelde belas-
tingfaciliteit. De wetsgeschiedenis onderschrijft dat ook: ‘Wezenskenmerk 
van de levensloopregeling is dat het geen arbeidsvoorwaardelijke regeling 
is.’394 Zolang de werkgever de werknemer niet een beloning toekent in de 
zin van artikel 141 EG-verdrag, blijft de WGBL buiten de deur. Dat belonings-
criterium hanteerde het HvJ EG in de zaak Vergani over het voordeel van 
een belastingverlichting: ‘Het (…) voordeel, namelijk een belastingverlichting 
wordt niet door de werkgever betaald. Een dergelijk voordeel valt dus niet 
onder artikel 141 EG.’395

Met de werkgeversbijdrage haalt de werkgever de WGBL binnenboord, 
met alle risico’s van dien. Voor een leeftijdsafhankelijke werkgeversbijdrage 
is een objectieve rechtvaardiging vereist. Dat die fi scale regelgeving oudere 
werknemers de faciliteit biedt om meer in te leggen dan 12%, vormt op 
zichzelf geen rechtvaardiging voor werkgevers om oudere werknemers een 
hogere werkgeversbijdrage toe te kennen. Daar zullen zij een goede reden 
voor moeten aanvoeren.

§3.7.3 Levensloop als prepensioenverlof

De levensloopregeling is geen pensioen maar een verlofregeling. Levensloop 
is gepresenteerd als alternatief voor vervroegde pensionering. In plaats van 
prepensioen kon onbetaald verlof worden opgenomen. Hoewel de bedoeling 
van levensloop veel breder was en is – fi nanciering van vervangend inkomen 

392 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 4, p. 19; Vergelijk ook Kamerstukken II 2004-05, 
30 306, nr. 3, p. 81.

393 Kamerstukken I 2004-05, 29 760, nr. D, p. 11.
394 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 37, p. 4.
395 HvJ EG 21 juli 2005, C-207/04, JAR 2005, 190, r.o. 23 (Vergani).
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voor allerlei soorten verlof, zoals een sabbatical, zorgverlof of ouderschaps-
verlof – blijft levensloop vooralsnog vooral gezien worden als instrument 
om vervroegd te pensioneren. In de beleving van veel werknemers is levens-
loop het nieuwe prepensioen.396 De introductie van levensloop bij de fi scale 
afschaffi  ng van VUT en prepensioen heeft zeker bijgedragen aan dat beeld. 
Levensloop kan een alternatief zijn voor prepensioen, juridisch zijn het twee 
verschillende regelingen. Aanwending van het levensloopsaldo voor prepen-
sioen is noch civielrechtelijk (Pw), noch fi scaalrechtelijk (wet IB) pensioen. 
Pensioen is iets anders dan prepensioenverlof. Daarom valt levensloop niet 
onder de pensioenuitzondering van artikel 8 WGBL.

Wat heeft het prepensioenverlof de oudere werknemer te bieden? De werk-
nemer die in de afbouwfase genoegen neemt met 70% van het salaris, kan bij 
een maximum van 210% drie jaar lang verlof opnemen. Eerder stoppen zonder 
er qua inkomen op achteruit te gaan, kan 2,1 jaar voor pensionering. Bij een 
maximale opbouw van 12% per jaar duurt het – los van oprenting en salaris-
stijgingen – 17,5 jaar voordat dit maximum is bereikt. Een amendement om een 
werknemer voorafgaand aan zijn ouderdomspensioen een ongeclausuleerd 
verlofrecht te geven, haalde het niet in de Kamer.397 Ook bij prepensioenverlof 
heeft de werknemer geen recht op verlof, maar is instemming van de werkge-
ver vereist. De werkgever is weliswaar gehouden aan de normen van het goed 
werkgeverschap maar zonder instemming kan de werknemer niet met pre-
pensioenverlof gaan.

De werknemer kan het levenslooptegoed omzetten in een aanspraak op 
extra ouderdomspensioen, voor zover het ouderdomspensioen binnen de 
fi scale grenzen blijft.398 Zonder die omzetting in pensioenaanspraken, komt 
de fi scus afrekenen de dag voordat de werknemer 65 jaar wordt of wanneer 
hij eerder met pensioen gaat.399 Het levenslooptegoed wordt op dat moment 
aangemerkt als belastbaar loon en het geld wordt dan in één keer uitgekeerd 
bij pensionering. Op dat moment betaalt de werknemer belasting over het 
levenslooptegoed. Tegelijkertijd kan de werknemer de levensloopverlofkor-
ting in mindering brengen op het belastbaar bedrag. De omvang van die 
levensloopkorting is afhankelijk van het aantal deelnemingsjaren. Voor elk 
deelnamejaar aan de levensloopregeling geldt een korting van €188.

Dat de fi scus bij pensionering komt afrekenen, valt te verklaren doordat de 
doelstelling van de levensloopregeling – verlof tijdens de werkzame periode 
in het leven – niet meer gerealiseerd kan worden.400 Aangezien opname van 

396 A.w. A.W. Rutten, Flexibele pensionering, zorg of zegen?, SR 2007, 47.
397 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 19.
398 Artikel 19g lid 7 Wet LB, Kamerstukken I 2004-05, 29760, nr. D, p. 47, 53.
399 Artikel 19g lid 8 Wet LB.
400 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3. p. 38.
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verlof bij deeltijdpensioen nog steeds mogelijk is (de arbeidsovereenkomst 
blijft gedeeltelijk in stand), is het levenslooptegoed niet belastbaar bij deeltijd-
pensioen.401 Het ouderdomspensioen wordt geacht nog niet te zijn ingegaan. 
Om te voorkomen dat levenslooptegoeden gebruikt worden voor vervroegde 
uittreding dient de wetgever het mogelijk te maken dat opgespaarde levens-
looptegoeden ook ingezet kunnen worden na 65 jaar.402 Om langer door-
werken te stimuleren, zou de leeftijdsgrens van 65 jaar geschrapt moeten 
worden. Dat strookt bovendien met de bedoeling van de levensloopregeling 
om opname van verlof tijdens de werkzame periode mogelijk te maken.403

§3.7.4 Levensloop in geval van deeltijdwerken en demotie

Bij aanvaarding van een deeltijdfunctie of een lager gekwalifi ceerde func-
tie (demotie) gelden bijzondere fi scale regels.404 De loonsverlaging wegens 
deeltijdwerken of demotie mag bij de opbouw van levensloopverlof buiten 
beschouwing worden gelaten. Er mag ondanks de vermindering in uren of 
de lagere functie nog steeds 12% van het oude loon worden ingelegd. Voor 
toepassing van die regel geldt als voorwaarde dat de omvang van het deeltijd 
dienstverband minimaal de helft moet zijn van de oorspronkelijke omvang. 
Als peildatum voor die oorspronkelijke omvang geldt de dag die 10 jaar voor 
de vastgestelde ingangsdatum van de pensioenregeling ligt. De regeling is 
bedoeld om oudere werknemers te beschermen. Wanneer zij aan het einde 
van hun loopbaan minder gaan werken of demoveren, worden zij niet beperkt 
in de opbouw van levenslooptegoed.405

Oudere werknemers kunnen het levenslooptegoed inzetten om het inko-
men aan te vullen bij demotie of deeltijdwerken. De idee is dat de levensloop-
uitkering een inkomensachteruitgang wegens demotie of vermindering van 
de arbeidsduur tegengaat. Opname van levensloopverlof is bij demotie slechts 
toegestaan ingeval van een vermindering van het aantal arbeidsuren, zoals 
bij deeltijdverlof. Een vermindering van werktijd kan aangevuld worden met 
verlof. Demotie zonder vermindering van arbeidsduur kan niet samengaan 
met een levensloopuitkering.406

401 Artikel 61j Uitvoeringsregeling LB 2001; Besluit van 1 april 2005, WDB 2005/197 M, Stcrt. 
2005, 65.

402 Vergelijk Advies Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, 16 juni 2008, 
p. 70.

403 In gelijke zin A.L. Bovenberg, P.J. Conneman, Naar één fi scale regeling voor inkomensder-
ving, WFR 2007, 711.

404 Artikel 61 e lid 3 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. 
405 Toelichting op ministeriële regeling van 1 april 2005, nr. WDB 2005/197, Stcrt. 2005, 65.
406 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 16.
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Een denkbaar alternatief voor de oudere werknemer om inkomensachter-
uitgang tegen te gaan, is een vermindering van de arbeidsduur af te dwingen 
via de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) en daarnaast een levensloopuit-
kering te genieten. De oudere werknemer die langer dan een jaar in dienst is, 
kan via de WAA om vermindering van zijn arbeidsduur verzoeken. Slechts 
wanneer zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten, 
mag de werkgever dat verzoek afwijzen.407 De samenloop van contractuele 
arbeidsduurvermindering en levensloop is echter afgesneden. Levensloop-
tegoed is alleen bedoeld als loonvervanging voor het opnemen van verlof. 
Bij een contractuele vermindering van de arbeidsduur neemt de werknemer 
geen verlof op.

§3.7.5  Levensloop in cao’s

De najaarsrapportage cao-afspraken 2006 van het ministerie van SZW 
toont aan dat meer dan tweederde van de onderzochte cao’s (81 van de 123) 
afspraken over een levensloopregeling kennen. In het algemeen zijn geen 
uitgebreide afspraken of volledig uitgewerkte regelingen opgenomen. Vaak 
verwijst de cao naar de mogelijkheid dan wel het recht op deelname aan de 
levensloopregeling. Een andere veel voorkomende manier is verwijzing naar 
het bestaan van een levensloopreglement of personeelsgids. Levensloop wordt 
regelmatig genoemd als mogelijkheid om verlof te fi nancieren. In meer dan 
een derde van de cao’s is er een werkgeversbijdrage in de levensloopregeling, 
uitgedrukt in een percentage, bijvoorbeeld van het salaris. De omvang van 
de werkgeversbijdrage kan sterk verschillen. De cao Kinderopvang hanteerde 
0.4% en de cao AKZO Nobel 3,8%. In andere gevallen verwijst de cao naar 
de wettelijke kaders rond vervroegd uittreden en levensloop of wordt de term 
verlof – al dan niet voorafgaand aan pensionering – gehanteerd. Ongeveer 
een derde van de cao’s noemt levensloop als middel om (onbetaald) verlof te 
fi nancieren.408

De vormgeving van de levensloopregeling kent een grote verscheidenheid 
en kan variëren van een summiere verwijzing tot een bepaling met bijlage. 
Een voorbeeld van een relatief eenvoudige verwijzing vormt artikel 8.9 van de 
algemeenverbindendverklaarde cao voor het Bakkersbedrijf 2006-2011:

‘Op verzoek van de werknemer zal de werkgever het nodige doen om de werknemer 
deel te laten nemen aan de levensloopregeling. Daarbij worden de wettelijke voor-

407 Daarover S.D. Burri, ‘Aanpassing van de arbeidsduur: evaluatie en rechtspraak’, SMA 2004, 
p. 502-510.

408 SZW, Najaarsrapportage CAO-afspraken 2006, november 2006.
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waarden inachtgenomen. De werknemer geeft aan welk bedrag op zijn loon moet 
worden ingehouden en moet worden gestort op zijn levenslooprekening.’409

Een voorbeeld van een meer uitgebreide levensloopregeling is artikel 9.6 van 
de algemeenverbindendverklaarde cao Metalektro 2005-2008:

1. Indien de werknemer met verlof wenst te gaan in een geval dat niet bij wet 
is geregeld met gebruikmaking van zijn tegoed in het kader van de levens-
loopregeling, dan geldt het bepaalde in de volgende leden.

2. De werknemer kan het verlof zowel in voltijd als in deeltijd opnemen.
3. De werknemer dient een verzoek van minder dan drie maanden verlof ten-

minste drie maanden voor het beoogde tijdstip van ingang schriftelijk in 
bij de werkgever. Een verlof van drie maanden of langer wordt ten minste 
zes maanden voor dat tijdstip schriftelijk bij de werkgever ingediend.

4. De werkgever neemt een beslissing op het verzoek na overleg met de werk-
nemer binnen een maand na ontvangst van het verzoek als bedoeld in 
lid 3.

5. Indien de werknemer met verlof wil gaan voor een periode van niet langer 
dan twee jaren direct voorafgaand aan het moment waarop hij met pen-
sioen gaat, willigt de werkgever het verzoek in.410

Hierin zijn voorwaarden voor opname van het verlof geregeld. Bijzondere 
aandacht verdient lid 5, op grond waarvan de oudere werknemer vanaf twee 
jaar voor pensionering recht heeft op verlof.

§3.7.6 Kanttekeningen bij levensloop

De levensloopregeling is (vooralsnog) geen succes. Medio 2007 nam minder 
dan 5% van de werknemers deel aan een levensloopregeling.411 Het gebrek 
aan enthousiasme voor levensloop kan deels verklaard worden door de stevige 
concurrentie van de populaire spaarloonregeling, waarbij jaarlijks maximaal 
€ 613 belastingvrij gespaard mag worden en de werknemer het spaarloon na 
vier jaar onbelast kan laten uitkeren. Tussentijds is opname onder voorwaar-
den mogelijk, zoals bij het kopen van een huis of bij storting van lijfrentepre-
mies. Deelname aan beide fi scale faciliteiten is wegens een anticumulatiebe-
paling niet mogelijk en werknemers zijn niet geneigd de spaarloonregeling 

409 http://www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/websites/bakkersbedrijf/docs/CAO%20per%20
26-3-6%20idx.pdf (geraadpleegd op 12 september 2007).

410 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28 juni 2005, nr. 122; http://www.sdu.nl/staatscourant/cao/caopdf/10335.
pdf 

411 A.W. Rutten, Flexibele pensionering, zorg of zegen?, SR 2007-6, voetnoot 16.
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in te ruilen voor de levensloopregeling. Een ander nadeel van levensloop (ten 
opzichte van prepensioen) is dat de levenslooppremie naast de pensioenpre-
mie komt en een vrijwillig karakter kent. Bovendien is er – veelal anders 
dan bij de pensioenpremie – niet altijd een werkgeversbijdrage. Al met al 
lijkt de opbouw van levensloop vooral aantrekkelijk voor goed verdienende 
oudere werknemers, die bereid zijn geld opzij te leggen voor verlof.412 Jansen 
omschreef de levensloop als een speeltje voor yuppen.413 Levensloop is een 
puur individuele regeling zonder solidariteitselementen.

Een ander (bij werknemers minder bekend) aspect is het eff ect van 
opname van verlof voor de pensioenopbouw en -dekking, sociale zekerheid 
en ziektekosten. In veel pensioenregelingen eindigt de pensioenverwerving 
aangezien het ontbreken van loon leidt tot een pensioengrondslag van nul. 
Tevens kan de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabe-
staandenpensioen eindigen. Eventuele voortzetting van pensioenopbouw eist 
nadere afspraken. Voor ambtenaren geldt een circulaire levensloop, op grond 
waarvan de pensioenopbouw 12 maanden wordt voortgezet.414 Mijns inziens 
vereist het goed werkgeverschap dat de werkgever de werknemer informeert 
dat het opnemen van onbetaald verlof (op termijn) leidt tot stopzetting of ver-
mindering van pensioenopbouw en dekking. Bij langdurig verlof kan ook de 
dekking voor de sociale zekerheid in gevaar komen. Opgebouwde rechten 
in het kader van de sociale zekerheid gelden tijdens het verlof tot maximaal 
anderhalf jaar. Daarna is de Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid niet 
meer van toepassing.415 Dat betekent dat een werknemer na 1,5 jaar niet verze-
kerd is in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Opname van levensloopverlof heeft ook andere arbeidsrechtelijke gevolgen. 
Aangezien er geen recht op loon bestaat, bouwt de werknemer geen vakantie 
op (vgl. artikel 7:634 BW). Tijdens de opname van verlof heeft de werknemer 
evenmin recht op loondoorbetaling bij ziekte. Gedurende de verlofperiode is 
er namelijk geen arbeid bedongen (vergelijk artikel 7:629 lid 1 BW). Om in 
aanmerking te komen voor loondoorbetaling moet de zieke oudere werkne-
mer eerst zijn verlof afbreken en zich ziek melden. Het levenslooptegoed kan 
evenmin gebruikt worden om een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering 
te suppleren.416

Aangezien prepensioenverlof niet strookt met de door de regering beoogde 
arbeidsdeelname van ouderen, is in het regeerakkoord 2007 aangekondigd 

412 E. Verhulp, Nieuwe levensloop voor de WW en de ontslagvergoeding!, SR 2005, 25. 
413 J.J.M. Jansen, Heeft de levensloopregeling toekomst?, SR 2005, 72.
414 Circulaire levensloopregeling, Stcrt. 2008, 36.
415 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 18; Stb. 1998, 412.
416 Artikel 61h Uitvoeringsregeling LB 2001; zie Kamerstukken II 2005-06, 30 306, nr. 6, p. 9 en 

11.
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dat aanwending voor vervroegd pensioen beperkt zal worden tot deeltijdpen-
sioen.417

§3.8 Conclusie

§3.8.1 Anciënniteitsbeloning van oudere werknemers als belemmering

Oudere werknemers met meer dienstjaren hebben een hogere beloning. De 
gangbare koppeling van dienstjaren aan beloning is juridisch verdedigbaar 
vanuit de gedachte dat meer ervaring leidt tot een hogere productiviteit. 
Werkgevers zien oudere werknemers als dure werknemers wegens de door 
werkgevers veronderstelde scheefgroei tussen beloning en productiviteit. 
Die realiteit vormt een economische belemmering om oudere werknemers 
te behouden voor het arbeidsproces. Om die belemmering voor oudere werk-
nemers weg te nemen moet de werkelijke verhouding tussen de beloning 
van oudere werknemers en hun productiviteit onderzocht worden. Zowel een 
algemeen onderzoek als sectoraal onderzoek (per cao en functies daarbin-
nen) is raadzaam. Hier ligt een taak voor zowel overheid als sociale partners. 
Het gaat er om het totale kostenplaatje van oudere werknemers in kaart te 
brengen en transparant te maken. Niet alleen de loonkosten maar ook de 
kosten van seniorenregelingen, pensioenkosten en sociale zekerheidskos-
ten bepalen of oudere werknemers duur zijn. Blijkt de veronderstelling van 
werkgevers over de verhouding tussen beloning en productiviteit van oudere 
werknemers onjuist, dan zijn oudere werknemers niet duur. Voorlichting en 
communicatie dat oudere werknemers niet duur zijn moeten de werkgevers-
prikkel om oudere werknemers uit te laten treden of hen niet te werven dan 
wegnemen.

Wanneer blijkt dat oudere werknemers relatief duur zijn, dient de arbeids-
marktpositie van de oudere werknemer te worden verbeterd door aanpassing 
van de beloning en/of verhoging van de productiviteit van oudere werk-
nemers. Scholing van oudere werknemers verhoogt de productiviteit zodat zij 
hun beloning niet alleen juridisch maar ook economisch kunnen rechtvaardi-
gen. Aanpassing van de beloningsstructuur kan bijvoorbeeld gebeuren door 
de automatische loonperiodiek en automatische doorgroei naar een hogere 
(beter betaalde) functie op basis van dienstjaren af te remmen. De hoogte van 
de automatische loongroei na een aantal dienstjaren kan afgevlakt worden 
of mede afhankelijk worden gemaakt van andere criteria, zoals opleiding en 

417 Regeerakkoord 2007, hoofdstuk IV, punt 13.
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diploma’s of targets. Herstel van de verhouding tussen beloning en producti-
viteit bevordert een hogere arbeidsdeelname van oudere werknemers.

§3.8.2 Seniorenregelingen

Seniorenregelingen houden rekening met een verminderde belastbaarheid 
van oudere werknemers en beogen daarmee oudere werknemers langer voor 
het arbeidsproces te behouden. Aanvankelijk werden de seniorenregelingen 
in strijd met de WGBL geoordeeld. Na extern onderzoek is vastgesteld dat 
het rekening houden met de verminderde belastbaarheid een geldige reden 
is voor het leeftijdsonderscheid. Door een minder strenge toetsing kunnen 
seniorenregelingen juridisch gerechtvaardigd worden. Voorwaarde voor die 
lichtere toets is dat sociale partners instemmen met de seniorenregeling en 
dat de verschillende onderdelen van de seniorenregeling samen voldoende 
bijdragen aan een betere belastbaarheid van oudere werknemers. Ik acht de 
minder strikte toets verdedigbaar. De juridische belemmering voor handha-
ving van seniorenregelingen kan door sociale partners grotendeels worden 
weggenomen. Op die wijze kunnen arbeidsvoorwaarden die oudere werk-
nemers langer in het arbeidsproces laten deelnemen, behouden blijven.

Net als bij de beloning kan de seniorenregeling voor werkgevers een eco-
nomische belemmering vormen om oudere werknemers in dienst te houden 
of nemen. Dat is met name het geval wanneer de kosten van de senioren-
regeling niet (mede) door de oudere werknemer worden gedragen. Die eco-
nomische belemmering kan worden verlicht door de oudere werknemers te 
laten meebetalen aan hun extra verlof. Een andere activerende impuls is een 
verschuiving van ontziemaatregelen naar maatregelen die de inzetbaarheid 
(employability) van oudere werknemers bevorderen.

§3.8.3 De ouderenregeling in een sociaal plan als belemmering

Oudere werknemers bevinden zich in meerdere opzichten in een andere 
positie dan jongere werknemers. Daarmee mag rekening worden gehouden 
in het sociaal plan. De ouderenregeling voorkomt een onterechte bevoorde-
ling van oudere werknemers. Het resultaat van een gelijke behandeling zou 
in veel gevallen leiden tot een hogere vergoeding voor oudere werknemers 
dan hun werkelijke inkomensschade tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, 
zodat het lucratiever zou zijn om te stoppen met werken dan om te blijven 
deelnemen. Dat is onjuist en onwenselijk.

Wegens de slechtere arbeidsmarktpositie van oudere werknemers ligt de 
nadruk bij een ouderenregeling in een sociaal plan op inkomenszekerheid tot 
aan de pensioengerechtigde leeftijd. De ouderenregeling kan daardoor fun-
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geren als voorportaal naar een defi nitief afscheid van het arbeidsproces. De 
ouderenregeling mag niet door werkgevers gebruikt worden als bezuinigings-
post (via het incalculeren van sociale zekerheidsuitkeringen als WW, FVP en 
IOAW) en tevens oudere werknemers stimuleren gebruik te blijven maken van 
werkloosheidsregelingen. In dat geval belemmert de ouderenregeling oudere 
werknemers om te blijven deelnemen aan de arbeidsmarkt. De inkomenssup-
pletie dient (fi nancieel) evenredig te zijn met de kantonrechtersformule variant. 
Enige bescherming voor vervroegde afschrijving van oudere werknemers 
biedt de WGBL doordat uitsluiting van outplacement niet is toegestaan.

§3.8.4 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Het verbod van leeftijdsdiscriminatie vormt een juridische belemmering 
voor leeftijdsbewust personeelsbeleid waarbij bepaalde arbeidsvoorwaarden 
gelden voor één groep (en andere leeftijdsgroepen worden uitgesloten). Deze 
juridische belemmering wordt weggenomen door het leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid te gieten in de vorm van een cafetariamodel met een persoons-
gebonden budget voor iedere werknemer. Dat individueel budget biedt werk-
nemers de vrijheid om zelf het middel (zoals scholing of ontwikkeling van 
competenties) te bepalen om hun inzetbaarheid (employability) te vergroten.

§3.8.5 Demotie

Demotie is geen succesvol instrument om oudere werknemers langer door 
te laten werken. Ten eerste heeft demotie een imagoprobleem. Oudere werk-
nemers zien demotie als een achteruitgang in positie. Daarom zullen zij 
niet snel vrijwillig gebruik maken van demotie. Verplichte demotie is – zo al 
wenselijk – in strijd met de WGBL. Een mogelijk alternatief voor demotie is 
loopbaanombuiging via scholing. De oudere werknemer doet dan geen stap 
terug maar een stap vooruit of opzij.

§3.8.6 Levensloop

Voor oudere werknemers is levensloop vooral interessant als prepensioen-
verlof. Zo gepresenteerd leidt levensloop er niet toe dat oudere werknemers 
langer doorwerken. De vormgeving en geringe belangstelling onder werk-
nemers voor de levensloopregeling kunnen tot gevolg hebben dat oudere 
werknemers langer doorwerken. Zonder deelname aan de levenslooprege-
ling hebben zij minder fi nanciële middelen om de vervroegde uittreding te 
fi nancieren. Bovendien kan het levenslooptegoed zijn aangewend voor een 
sabbatical of anderszins. Daar komt nog bij dat oudere werknemers geen 
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recht hebben op prepensioenverlof. Zij zijn afhankelijk van de instemming 
van hun werkgever.

De belastingfaciliteit van de levensloopregeling vervalt bij het bereiken 
van de leeftijd van 65 jaar of ingang van het ouderdomspensioen. Dat kan 
werknemers in de verleiding brengen om voor de pensioendatum gebruik 
te maken van het levenslooptegoed of om het ouderdomspensioen te verho-
gen. De wetgever kan die prikkel om te stoppen met werken wegnemen door 
opname van het levenslooptegoed na 65 jaar mogelijk te maken.
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§4.1 Inleiding

Veel oudere werknemers hebben het arbeidsproces verlaten voordat zij de 
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Hun slechte arbeidsmarktposi-
tie (zie hoofdstuk 3) is een economische belemmering om een andere baan 
vinden. Ontslag betekent veelal het einde van het arbeidsproces voor oudere 
werknemers en is daarmee een belemmering om aan het arbeidsproces te 
blijven deelnemen. De juridische ontslagbescherming voorkomt onvrijwillige 
uittreding van oudere werknemers. Daarom analyseer ik de ontslagbescher-
ming van oudere werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag in §4.2. In §4.3 
onderzoek ik alternatieve maatregelen om de belemmering van ontslag voor 
oudere werknemers te beperken. In §4.4 bespreek ik de ontslagbescherming 
van oudere werknemers bij individueel ontslag.

Na de ontslagbescherming behandel ik de opzegtermijn en de ontslagver-
goeding voor oudere werknemers (§4.5 en §4.6). Die aspecten bieden de oudere 
werknemer bescherming tegen het verlies aan inkomen. Door hun slechtere 
arbeidsmarktpositie is die behoefte aan fi nanciële bescherming groot. De 
ontslagvergoeding en de opzegtermijn bepalen tevens de ontslagkosten voor 
de werkgever.418 Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst 
ook in onderling overleg doen eindigen. Dat vormt eveneens een belemme-
ring voor de arbeidsdeelname van oudere werknemers. De overheid tracht via 
fi scale wet- en regelgeving en sociale zekerheidsmaatregelen de arbeidsdeel-
name van oudere werknemers te stimuleren en uittredingsroutes tegen te 
gaan. De belemmering van deze uittreedroutes voor de arbeidsdeelname van 
oudere werknemers en de bestrijding daarvan beschrijf ik in §4.7 en §4.8. Ik 
sluit het hoofdstuk af met een conclusie.

418 Transactiekosten zoals griffi  erechten en advocaatkosten laat ik buiten beschouwing.
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§4.2 Ontslagbescherming: de afspiegelingsregel

Vanaf 1 maart 2006 geldt op grond van het Ontslagbesluit het afspiegelings-
beginsel als verplichte selectiemaatstaf voor het bepalen van de ontslagvolg-
orde bij een bedrijfseconomisch ontslag.419 Afspiegeling is daarmee de regel 
geworden. Ook bij kennelijk onredelijk ontslagzaken en ontbindingsverzoe-
ken komt betekenis toe aan de afspiegelingsregel (zie §4.2.4 en §4.2.5). Het 
individueel ontslag bespreek ik in §4.4.

§4.2.1 De afspiegelingsregel

Voor elk bedrijfseconomisch ontslag (dus ook dat van één werknemer) dient 
er afgespiegeld te worden. Het personeel met uitwisselbare functies in de 
bedrijfsvestiging wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 
25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar 
en ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo 
plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare 
functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk 
is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste 
dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. Feitelijk is afspiegeling 
dus niets anders dan Lifo420 per leeftijdscategorie.

§4.2.1.1 Ambtenaren
De afspiegelingsregel is niet van toepassing op ambtenaren. Dat betekent 
dat de invulling van ontslagcriteria voor ambtenaren is overgelaten aan over-
heidswerkgevers en vakbonden (vergelijk §4.3.4). Haaks daarop staat het in 
de parlementaire geschiedenis van de WGBL ingenomen standpunt dat bij 
reorganisaties het anciënniteitsbeginsel (toentertijd was Lifo nog uitgangs-
punt) dient te worden toegepast.421 De regering verwachtte bovendien dat de 
verschuiving van Lifo naar afspiegeling in het Ontslagbesluit ‘een uitstra-
lende werking’ op het ambtenarenontslagrecht had.422

§4.2.2 Uitzonderingen op afspiegeling

Het Ontslagbesluit noemt twee gevallen waarin een werkgever mag afwijken 
van de afspiegelingsregel. Beide uitzonderingen hebben in de praktijk weinig 

419 Ontslagbesluit van 14 december 1998, Stcrt. 1998, 238, p. 12. Bijzondere regelingen zijn 
neergelegd voor de schoonmaaksector en de uitzendsector.

420 Last in, First out. 
421 Vergelijk Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 20.
422 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 8, p. 49.
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betekenis voor de positie van oudere werknemers. De eerste uitzondering 
betreft ‘onmisbare werknemers’ die volgens afspiegeling in aanmerking 
komen voor afvloeiing (artikel 4:2 lid 4 Ontslagbesluit). Werkgevers kunnen 
er voor kiezen die werknemers niet voor te dragen voor ontslag. Die werk-
nemers moeten over zodanig bijzondere kennis of bekwaamheden beschik-
ken, dat hun ontslag voor het functioneren van de onderneming te bezwaar-
lijk is. In de praktijk toetst CWI deze afwijkingsmogelijkheid zo strikt dat 
de werkgever slechts in uitzonderlijke situaties van de ontslagvolgorde kan 
afwijken.423 De onderneming moet de bijzondere kennis of bekwaamheden 
van de werknemer niet kunnen missen.424 Doordat de lat hoog ligt, doet deze 
uitzondering weinig tot geen afbreuk aan de ontslagbescherming van (oudere) 
werknemers.

Afwijking van de ontslagvolgorde is volgens het Ontslagbesluit tevens 
mogelijk wanneer de werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie heeft.425 
Het initiatief tot deze afwijkingsmogelijkheid ligt bij CWI, zo blijkt uit de 
toelichting op het Ontslagbesluit.426 De bepaling lijkt met name geschreven 
voor oudere werknemers met een langdurig, eenzijdig dienstverband en een 
lage opleiding. Hun arbeidsmarktpositie is weinig fl orissant. Toch biedt deze 
uitzondering oudere werknemers geen soelaas. Dat komt door de vergelijking 
met de eerstvolgende werknemer die in aanmerking komt voor ontslag. Die 
eerstvolgende werknemer is hoogstwaarschijnlijk een oudere werknemer in 
dezelfde leeftijdsgroep met een soortgelijke arbeidsmarktpositie. CWI-func-
tionarissen Kouwenhoven en Meijer noemen de bepaling zelfs een ‘vrijwel 
dode letter’.427

§4.2.3 De stoelendansmethode

Voor oudere werknemers is het ontlopen van de ontslagvolgorde bij bedrijfs-
economische ontslagen door de zogenaamde stoelendansmethode een 
bedreiging.428 CWI toetst de ontslagvolgorde aan de hand van uitwisselbare 
functies.429 Bij de stoelendansmethode wordt voorafgaande aan de reorgani-

423 Uit de formulering van het Ontslagbesluit op dit punt blijkt dat CWI een discretionaire 
bevoegdheid heeft.

424 A.A.J. Kouwenhoven, J. Meijer, in: C.J. Loonstra, W.A. Zondag, SDU commentaar Arbeids-
recht, SDU 2005, p. 706.

425 Artikel 4:2 lid 6 Ontslagbesluit.
426 Stcrt. 1998, 238, p. 12.
427 A.A.J. Kouwenhoven, J. Meijer, in: C.J. Loonstra, W.A. Zondag, SDU commentaar Arbeids-

recht, SDU 2005, p. 707.
428 J. Roeloff , B. Cornelissen, Is de stoelendansregeling van tafel?, AR 1997, 31, p. 20; S.F.H. 

Jellinghaus, Het BBA en Ontslagbesluit met de VUT?, AI 2005-4, p. 76; W.A. Zondag, SMA 
2005-10, p. 464.

429 Het gaat dan om functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandig-
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satie een nieuwe functie-indeling gemaakt waarbij de oude functies verval-
len. Werknemers wier oude functie vervalt, worden boventallig verklaard 
en/of op non-actief gesteld. Zij kunnen vervolgens deelnemen aan een mobi-
liteitsplan. Het doel van dat plan is een passende interne of externe functie 
te vinden voor hen. Niet herplaatsbare werknemers worden ontslagen. Op 
deze manier kunnen kwaliteitscriteria gehanteerd worden in plaats van de 
ontslagvolgorde van het Ontslagbesluit. Daarachter verscholen kan de wens 
van werkgevers liggen om oudere werknemers – die minder goed herplaats-
baar zijn en een slechtere arbeidsmarktpositie hebben – te ontslaan. In de 
literatuur en rechtspraak zijn kritische opmerkingen gemaakt over de juri-
dische houdbaarheid van deze constructie.430 Een oudere werknemer die 
voldoende geschikt is, verdient het voordeel van de twijfel en de gelegen-
heid zichzelf te bewijzen in de nieuwe functie, zo volgt uit een vonnis van 
de kantonrechter te Utrecht.431 De functie-eis van bepaalde diploma’s mag 
niet zonder meer leiden tot uitsluiting van oudere werknemers die op basis 
van langdurige werkervaring over dezelfde capaciteiten beschikken. Strenge 
eisen mogen gesteld worden aan verantwoording van het onderscheid tussen 
de oude functie en de gewijzigde functie. Het mag geen accentverschuiving 
in de functie betreff en maar moet gaan om een functie met een wezenlijk 
andere inhoud.432 De werknemer die kan aantonen dat de nieuwe functie niet 
wezenlijk is gewijzigd, kan deze opeisen.433 Oudere werknemers (althans hun 
raadslieden) moeten daarom alert zijn bij het opheff en van hun functie dat 
dit niet ten koste gaat van hun ontslagbescherming. Dat is lastig omdat het 
niet meewerken aan een herindeling (mobiliteitsplan e.d.) hun rechtspositie 
nadelig kan beïnvloeden.434

§4.2.4 Kennelijk onredelijk ontslag en afspiegeling

Een (oudere) werknemer die het niet eens is met de hem gegeven opzegging 
kan zich beroepen op de kennelijke onredelijkheid van de opzegging ex artikel 
7:681 BW en schadevergoeding vorderen. De rechter moet zelfstandig beslis-
sen over de kennelijke onredelijkheid en mag niet zonder meer het oordeel 
van de CWI overnemen.435 De wet noemt als voorbeeld van kennelijk onrede-

heden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, Beleidsregels Ontslagtaak CWI, okto-
ber 2005, p. 13-2.

430 J. Roeloff , B. Cornelissen, Is de stoelendansregeling van tafel?, AR 1997, 31, p. 20
431 Ktr. Utrecht 2 juli 2004, JAR 2004, 201. 
432 Zondag, SMA 2005/10, p. 464.
433 S.F.H. Jellinghaus, Het BBA en Ontslagbesluit met de VUT?, AI 2005-4, p. 77.
434 Vergelijk Ktr. Utrecht 25 februari 1992, Prg. 1992, 3640.
435 HR 5 april 1991, NJ 1991, 422; HR 21 april 1989, NJ 1989, 783. Zie L.H. van den Heuvel, De 

redelijkheidstoetsing van ontslagen, diss. UvA 1983, p. 60 e.v.; Conclusie A-G Franx voor HR. 
10 april 1987, NJ 1988, 5
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lijk ontslag de afwijking van een getalsverhouding- of anciënniteitsregeling. 
Het ontslag kan kennelijk onredelijk zijn wanneer is afgeweken van een in 
de bedrijfstak of de onderneming krachtens wettige regeling of gebruik gel-
dende getalsverhouding- of anciënniteitsregeling, tenzij hiervoor zwaarwich-
tige gronden aanwezig zijn (artikel 7:681 lid 2 sub d BW). In de parlementaire 
geschiedenis van deze bepaling werd een anciënniteitsregel omschreven als 
een regeling, volgens welke bij ontslagverlening wegens gebrek aan werk 
een arbeider met een korte diensttijd eerder voor ontslag aan de beurt komt 
dan een met een langere.436 Sinds de wijziging van 1 maart 2006 geldt de 
afspiegelingsregel als anciënniteitsregel. Opmerking verdient dat afwijking 
van de anciënniteit kennelijk onredelijk kan zijn. De afspiegelingsregel is 
geschreven als richtlijn voor de CWI en daarom niet rechtstreeks van toepas-
sing op ontslagprocedures. Niettemin mag er vanuit worden gegaan dat de 
geldende anciënniteitsregeling van overeenkomstige toepassing is in de ken-
nelijk onredelijk ontslagprocedure. Daar lijkt ook de wetgever vanuit te gaan, 
zo kan a contrario worden geredeneerd uit de opvatting dat de ingetrokken 
mogelijkheid afwijkende ontslagcriteria bij cao overeen te komen (zie §4.3.4) 
wijziging van artikel 7:681 lid 2 sub d BW vereiste.437

§4.2.5 Omgaan met anciënniteitsregels door de ontbindingsrechter

De ontbindingsrechter is niet gehouden aan de criteria die gelden op grond 
van het Ontslagbesluit. Dat geldt zowel voor individueel ontslag als voor 
bedrijfseconomische ontslagen. Uit de jurisprudentie blijkt dat anciënniteit 
uitgangspunt blijft, al is de rechter soms geneigd anciënniteit marginaal te 
toetsen.438 De rechter zal sneller een oog toeknijpen wanneer OR en vakbon-
den instemmen met de afwijkende ontslagselectiemethode. Het logische 
gevolg is dat reorganiserende werkgevers met afwijkende selectiecriteria zich 
vaker tot de kantonrechter wenden.439 In de praktijk wordt bij collectieve rege-
ling afgeweken van de anciënniteitsregels uit het Ontslagbesluit, zo gaf ook de 
regering aan bij de behandeling van het later weer ingetrokken wetsvoorstel 
om afwijking van het Ontslagbesluit bij cao mogelijk te maken.440 Een uit de 
literatuur bekend voorbeeld is de regeling die ABN-AMRO in februari 2004 
had getroff en met de vakbonden. De ontslagvolgorde werd vastgesteld door 
middel van een puntensysteem dat voor de helft bepaald werd door anciën-

436 MvA p. 10; M.G. Levenbach, Het burgerlijkrechterlijke ontslagrecht, Samsom, Alphen aan 
den Rijn 1954, p. 54.

437 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 3, p. 69.
438 M. Brink, G.T.M.J. Raaijmakers, Last in, fi rst out, AR 1994/5.
439 De relatie tot de WMCO laat ik hier buiten beschouwing.
440 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 3, p. 23-24.
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niteit en voor de andere helft door kwaliteitscriteria (beoordelingen, vakken-
nis, gedrag en vaardigheden). Medewerkers van 57,5 jaar en ouder werden 
sowieso herplaatst.441 Een ander praktijkvoorbeeld waarin afgeweken werd 
van de anciënniteitsregels is kenbaar uit de beschikking van de kantonrech-
ter te Roermond.442 Nadat de CWI geweigerd had een ontslagvergunning te 
verlenen, stond de rechter, conform het sociaal plan, toe dat de senioriteit van 
de werknemer doorbroken werd. Datzelfde deed de kantonrechter te Utrecht 
met een door de OR goedgekeurde skillmix methode.443 De werkneemster 
klaagde tevergeefs over afwijking van het dienstjarenbeginsel. Eerder wees 
de kantonrechter te Tilburg een beroep van een werknemer op het anciën-
niteitsbeginsel om ontslag te voorkomen af ten faveure van een selectie via 
een door de OR goedgekeurde kwaliteitsbeoordeling aan de hand van kennis, 
kunde en persoonskenmerken.444 Ondanks hun dienstjaren moesten werk-
nemers met een langere diensttijd het veld ruimen. Andere werknemers met 
een korter dienstverband waren beter geschikt de nieuwe functies te vervul-
len. De kantonrechter te Rotterdam overwoog dat de werkgever een zekere 
beleidsvrijheid heeft om bij reorganisaties te kiezen voor die werknemers 
die een grote bijdrage aan de continuïteit van het bedrijf kunnen leveren.445 
Zonder de suggestie van volledigheid te willen wekken verwijs ik nog naar 
enkele voorbeelden ‘uit de oude doos’.446

Uit deze voorbeelden mag niet geconcludeerd worden dat de marginale 
toetsing een vrijbrief is om anciënniteit te doorbreken. Deze uitspraken zijn 
opvallend omdat zij een afwijking van de anciënniteit toestaan. In de meeste 
gevallen respecteert de kantonrechter de ontslagvolgorde van het Ontslagbe-
sluit. Zo is het ‘up or out’ systeem in strijd met het Nederlandse ontslag-
recht geoordeeld.447 Dat leidt soms tot afwijzing van het ontbindingsverzoek, 
soms tot een hogere vergoeding.448 De kantonrechter te Tiel oordeelde dat het 
anciënniteitsbeginsel uit het Ontslagbesluit analoog moest worden toegepast 
in de ontbindingsprocedure.449 Een ander voorbeeld vormt de afwijzing van 
een ontbindingsverzoek van een autoschadeherstelbedrijf uit Noordwijk dat 

441 Zie R. Hansma, Anciënniteit raakt eindelijk uit de tijd, NJB 2004/29; E.G. Hoorn, F. Scha-
bos, J. van Hoeckel, Van LIFO naar Biwo?, AI 2005-1.

442 Ktr. Roermond 31 maart 2003, JAR 2003, 109.
443 Ktr. Utrecht 4 december 2003, JAR 2004, 23.
444 Ktr. Tilburg 15 december 1998, JAR 1999, 23.
445 Ktr. Rotterdam 7 juni 1995, JAR 1995, 202; zie ook Ktr. Rotterdam 5 december 1996, JAR 

1997, 19.
446 Ktr. Schiedam 3 november 1992, JAR 1992, 125; Ktr. Harderwijk 13 april 1988, Prg. 1989, 

3028; Ktr. Rotterdam 12 juni 1985, Prg. 1983, 1887; Ktr. Gouda 6 oktober 1983, Prg. 1984, 
2167.

447 Ktr. Amsterdam 31 mei 1999, JAR 1999, 137. 
448 Ktr. Roermond 28 november 2003, JAR 2004, 8.
449 Ktr. Tiel 20 november 2002, NJ 2003, 92.
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het anciënniteitsbeginsel niet op juiste wijze had toegepast.450 Ook een werk-
gever die afwilde van een 54-jarige werkneemster met voorbijgaan van de 
anciënniteitsregels kreeg nul op het rekest.451 Er zijn meer kantonrechters die 
de reguliere ontslagvolgorde hanteren.452

Niettemin tonen de uitspraken aan dat de afspiegelingsregel in ontbin-
dingsprocedures niet waterdicht is. Werkgevers proberen de afspiegelingsre-
gel te ontwijken. Uit de praktijk komen regelmatig signalen dat werkgevers 
die teleurgesteld zijn in de resultaten van de afspiegelingsregel hun toevlucht 
zoeken in de ontbindingsprocedure. Aannemelijk is dat daardoor met name 
de arbeidsplaatsen van oudere werknemers in gevaar komen.

§4.2.6 WGBL vormt geen belemmering voor afspiegeling

De afspiegelingsregel herbergt zowel direct als indirect leeftijdsonderscheid. 
Er wordt direct leeftijdsonderscheid gemaakt door werknemers in vijf leef-
tijdsgroepen te verdelen. Paradoxaal is dat dit leeftijdsonderscheid beoogt 
gelijkheid tussen de leeftijdsgroepen tot stand te brengen. Binnen de betref-
fende leeftijdsgroep wordt vervolgens indirect leeftijdsonderscheid gemaakt 
door te selecteren op dienstjaren. Oudere werknemers binnen de leeftijds-
groep zullen immers doorgaans meer dienstjaren hebben. Doordat de afspie-
gelingsregel is opgenomen in het Ontslagbesluit kunnen zowel wetgever als 
werkgever verboden leeftijdsonderscheid maken.

Of afspiegeling toegestaan leeftijdsonderscheid vormt, kwam summier 
aan de orde tijdens de parlementaire behandeling van de WGBL. Het ging 
daar voornamelijk over het toen nog geldende Lifo-systeem. Onder verwij-
zing naar de argumenten van het Cemsto-arrest (toenemende zorgplicht, 
voorkomen van willekeur en bescherming van oudere werknemers, zie 
§4.3.2) oordeelde de regering dat het leeftijdsonderscheid in Lifo objectief 
gerechtvaardigd was.453 De regering ziet de objectieve rechtvaardiging voor 
het (direct) leeftijdsonderscheid van de afspiegeling in de nuancering van 
de ontslagvolgorde.454 Het lijkt er op dat de regering afspiegeling als minder 
vergaand leeftijdsonderscheid (nuancering) dan Lifo aanmerkt en in de 
slipstream daarom ook objectief gerechtvaardigd acht. Met andere woorden, 
omdat Lifo is toegestaan, is afspiegeling dat zeker. Ook de CGB onderschrijft 
dat het afspiegelingsbeginsel de kans op verboden leeftijdsonderscheid ver-

450 Ktr. Leiden 28 juni 2006, JAR 2006, 180.
451 Ktr. Hilversum 30 juni 2005, JAR 2005, 224.
452 Vergelijk Ktr. Maastricht 28 september 2004, LJN AR 3578; Ktr. Amersfoort 29 juni 1988, 

Prg. 1989, 3094.
453 HR 28 maart 1997, JAR 1997, 70 (Cemsto); Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 34; zie 

ook Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 21.
454 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 48.
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kleint.455 Deze redenering doet vreemd aan omdat afspiegeling een meer 
directe vorm van leeftijdsonderscheid inhoudt.456 De afspiegelingsregel ver-
deelt de ontslagbescherming over de verschillende groepen.457

Het enkele feit dat het de wetgever is die leeftijdsgrenzen neerlegt in wet-
geving betekent niet dat die leeftijdsgrenzen daarom gerechtvaardigd zijn. 
Dat volgt uit het Mangold arrest.458 Gezien de ruime beleidsvrijheid van lid-
staten bij arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, verwacht ik niet dat de 
afspiegelingsregel uit het Ontslagbesluit als strijdig met de richtlijn wordt 
aangemerkt door het HvJ EG. Een gelijkmatige verdeling van de ontslagbe-
scherming van de verschillende leeftijdsgroepen lijkt mij een legitiem doel. 
Zeker bij hun keuze voor maatregelen die geschikt zijn voor het verwezenlij-
ken van hun doelstellingen op het gebied van sociaal beleid en werkgelegen-
heidsbeleid beschikken lidstaten over een ruime beoordelingsvrijheid.459 Het 
leeftijdsonderscheid dient evident onbillijk te zijn, wil het HvJ EG de wetgever 
op de vingers tikken.

Het is evenmin aannemelijk dat werkgevers die afspiegelen volgens het 
Ontslagbesluit verboden leeftijdsonderscheid maken. Verwacht mag worden 
dat zij mogen aansluiten bij de regels van het Ontslagbesluit.460 Hoewel de 
kans dat afspiegeling tot leeftijdsdiscriminatie leidt mij verwaarloosbaar 
klein voorkomt, plaats ik de volgende kanttekening. Artikel 7:1 Ontslagbesluit 
draagt de CWI op extra aandacht te besteden aan het tegengaan van discri-
minatie. Wanneer de CWI constateert dat een bepaalde groepering (ouderen, 
vrouwen, allochtonen) sterk vertegenwoordigd is op de ontslaglijst dient de 
CWI (opnieuw) te onderzoeken of de ontslagregels correct zijn toegepast. In 
de praktijk is dit echter een weinig gebruikte bepaling. Slechts een enkele 
keer wordt er een beroep op gedaan in een ontslagprocedure of past de CWI 
dit ambtshalve toe.461 Daarom stelde de CGB voor om de CWI te verplichten 
na te gaan of bepaalde groepen onevenredig zwaar getroff en worden.462 Voor-

455 CGB advies 2004/05, Heroverweging van het last-in/fi rst-out (lifo) beginsel bij bedrijfseco-
nomisch ontslag, CGB 9 juli 2004, p. 3.

456 A.w. A.G. Veldman, Voorbij het ‘lifo-beginsel’ bij reorganisatie, AI 2005-1, p. 49.
457 Notitie heroverweging LIFO bij bedrijfseconomisch ontslag, p. 4.
458 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289 (Mangold).
459 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289 (Mangold), r.o. 63; vergelijk HvJ EG 16 oktober 

2007, JAR 2007, 288 (Palacios).
460 Vergelijk de toegestane aansluiting bij de Wet minimumloon, al werd dat uitdrukkelijk in 

de wetsgeschiedenis aangegeven dat werkgevers mochten aansluiten bij die wetgeving, zie 
Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 30. De CGB achtte die aansluiting eveneens toe-
gestaan, CGB 2005-123 en 124.

461 A.A.J. Kouwenhoven, J. Meijer, in: C.J. Loonstra, W.A. Zondag, SDU commentaar Arbeids-
recht, SDU 2005, p. 730.

462 CGB advies 2004/05, Heroverweging van het last-in/fi rst-out (lifo) beginsel bij bedrijfseco-
nomisch ontslag, CGB 9 juli 2004, p. 6.
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alsnog houd ik het er op dat de afspiegelingsregel vrijwel nooit tot verboden 
leeftijdsonderscheid leidt.

§4.2.7 WGBL als bescherming boventalligverklaring prepensioengerechtigden

Om gedwongen ontslagen te voorkomen kan het aantrekkelijk zijn om bij 
voorrang oudere werknemers vervroegd uit te laten treden. Dat geldt in het 
bijzonder voor werknemers die aanspraak kunnen maken op VUT of ver-
vroegd pensioen. Zij hebben de inkomenszekerheid van een VUT of (pre)
pensioen en de gevolgen van het ontslag zijn daarom voor deze groep minder 
ernstig. Ondanks de aanwezigheid van VUT en (pre)pensioen kunnen oudere 
werknemers niet gedwongen worden om gebruik te maken van die voorzie-
ningen. Op grond van de ontslagselectie zijn de werknemers niet boventallig. 
De afspiegelingsregel kan niet gepasseerd worden. Dat zou een uitholling 
van de ontslagbescherming zijn en staat haaks op het (kabinets)beleid om 
oudere werknemers aan het werk te houden. Bovendien is de kans groot dat er 
verboden onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. Een goed voorbeeld daar-
van vormt de regeling die het UWV hanteerde om prepensioengerechtigde 
62-plussers het eerst voor ontslag in aanmerking te laten komen, vanwege 
hun relatief gunstige fi nanciële positie na ontslag. Het UWV kende een pen-
sioenontslagleeftijd van 62 jaar, waarbij een nieuw dienstverband kon worden 
aangegaan tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.463 
Ter rechtvaardiging voerde het UWV (de werkgever) aan dat, gelet op de 
noodzakelijke inkrimping en in het kader van de onderlinge solidariteit, van 
62-jarigen een extra bijdrage werd verwacht aan de beoogde personeelsreduc-
tie. Het UWV betoogde dat medewerkers bij ontslag op 62-jarige leeftijd in 
aanmerking kwamen voor gecombineerde prepensioen/VUT-aanspraken ter 
hoogte van 70% van het inkomen. Gedurende de drie jaar tot aan de 65-jarige 
leeftijd behielden de werknemers tevens de volledige opbouw voor het ouder-
domspensioen. Het UWV meende dat de onderlinge solidariteit tussen mede-
werkers meebrengt dat van deze groep medewerkers mag worden verlangd op 
die wijze een extra bijdrage te leveren aan de personeelsreductie, tegenover 
welke bijdrage een adequate fi nanciële compensatie staat.

De CGB oordeelde terecht dat de regeling tot verboden leeftijdsonder-
scheid leidde. Dat 62-jarigen de keuze hebben met prepensioen te gaan en 
in een relatief goede fi nanciële positie verkeren als zij dat doen, betekent nog 
niet dat zij als eerste moeten worden ontslagen. Dat strookt niet met de ont-
slagbescherming uit het Ontslagbesluit.464

463 De onhoudbaarheid van het pensioenontslag was kennelijk wegens het toen geldende over-
gangsrecht ex artikel 16 WGBL niet relevant.

464 CGB 2007-10.
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Een andere gedachte – naast gedwongen ontslag voor prepensioen-
gerechtigden – kan zijn om de ouderenregeling op iedere oudere werknemer 
– ongeacht boventalligheid – toe te passen. Naast de genoemde strijd met de 
ontslagvolgorde kan dat ook fi scale gevolgen hebben. Weliswaar is een reorga-
nisatieontslag gevrijwaard van de VUT-boete, op grond waarvan 26% (vanaf 
2011 52%) eindheffi  ng betaald moet worden. Voor oudere werknemers die 
volgens het afspiegelingsbeginsel niet voorgedragen hoeven te worden, kan 
de ontslagvergoeding wel onderworpen zijn aan de VUT-boete (zie §4.7).

Ook zonder leeftijdscriterium kan de herplaatsing tegen het WGBL-
gevaar aanlopen. Na een reorganisatie bij de provincie Noord-Holland werd 
het aantal formatieplaatsen teruggebracht. Toen bleek dat meer oudere amb-
tenaren boventallig waren verklaard dan op grond van de leeftijdsopbouw 
van het personeel had mogen worden verwacht, stapte de OR naar de CGB. 
Het Plaatsingsprotocol, dat regelde welke ambtenaren boventallig worden 
verklaard, bevatte geen verwijzing naar leeftijd. Aan de hand van cijfers en 
de correlatie- en chikwadraattoets stelde de CGB vast dat signifi cant meer 
ambtenaren van 56 jaar en ouder boventallig zijn verklaard dan ambtenaren 
jonger dan 56 jaar. De omvorming van de organisatie in een slagvaardige en 
kwalitatief hoogwaardige organisatie die in staat is de uitvoering van het col-
legeprogramma te realiseren, vormde volgens de CGB echter een objectieve 
rechtvaardiging voor dat indirecte leeftijdsonderscheid.465

§4.2.8 De betekenis van afspiegeling voor oudere werknemers

De afspiegelingsregel maakt de ontslagselectie afhankelijk van twee facto-
ren: de leeftijdsgroep en het aantal dienstjaren. De vervanging van Lifo door 
afspiegeling op 1 maart 2006466 betekende een verslechtering van de ontslag-
bescherming van oudere werknemers.467 Doordat het eigen leeftijdscohort 
bepalend werd voor de mate van ontslagbescherming, bieden de dienstjaren 
van ouderen geen beschermende werking meer ten opzichte van jongeren. 
Zo is het mogelijk dat de werknemer van 55 jaar met zeventien dienstjaren 
wordt ontslagen terwijl zijn 25-jarige collega met drie dienstjaren en een 
prima arbeidsmarktpositie aanblijft.

Een manco van afspiegeling is dat op geen enkele wijze rekening wordt 
gehouden met de slechtere arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Zij 
krijgen dezelfde ontslagbescherming als het cohort jongere werknemers ter-
wijl hun behoefte aan ontslagbescherming – gelet op hun slechtere arbeids-

465 CGB 2007-86 en 87.
466 R. Kamminga, Van anciënniteit naar afspiegeling, AI 2005-4, p. 61.
467 A. Vandenberghe, Ontslagrecht en oudere werknemers, in: D. Scheele, J.J.M. Theeuwes, 

G.J.M. de Vries (red.), Arbeidsfl exibiliteit en ontslagrecht, WRR 2007, p. 191.
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marktpositie – groter is. Tekenend is dat in 2006 slechts 1% van de vacatures 
bij de CWI werd vervuld door 55-plussers en 85% door 40-minners. Uit het-
zelfde onderzoek blijkt dat een hogere leeftijd een grotere belemmering is 
voor het vinden van werk dan een lage opleiding.468 Niet alleen is de bescher-
ming van het aantal dienstjaren voor oudere werknemers ten opzichte van 
werknemers in een ‘jonger’ leeftijdscohort verdwenen. De wisseling van Lifo 
naar afspiegeling zorgt ervoor dat meer ouderen in aanmerking komen voor 
ontslag, zo becijferde ook het CPB.469 Doordat het personeelsbestand in veel 
ondernemingen is vergrijsd, komen er meer oudere werknemers in aanmer-
king voor ontslag. De grotere aantallen ontslagen oudere werknemers leiden 
tot een extra instroom van oudere werknemers in de WW.

Het surplus aan dienstjaren beschermt de oudere werknemer alleen 
binnen de bandbreedte van zijn eigen leeftijdsgroep. Gevolg is dat binnen de 
leeftijdsgroep de oudere werknemers voordeel hebben, aangezien zij meestal 
meer dienstjaren hebben. Het net bereikt hebben van een leeftijdsgroep (45 
of 55 jaar) vlak voor het indienen van de ontslagaanvragen betekent meestal 
een toename van de ontslagkans.470 De dienstjaren binnen de leeftijdsgroep 
bepalen het verschil tussen ontslag en behoud van de arbeidsplaats.

De dienstjaren fungeren als een spaarkaart voor ontslagbescherming 
en belemmeren daarmee de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers. Een 
overstap naar een andere werkgever betekent een verslechtering van de ont-
slagbescherming. Ook oudere werknemers die terugkeren in het arbeidspro-
ces hebben een hoge ontslagkans.

De gelijke ontslagbescherming tussen de leeftijdsgroepen klinkt mooier 
dan het in realiteit is. Als gezegd is de positie van oudere werknemers op de 
arbeidsmarkt slechter dan die van jongeren. Afspiegeling is gelijke behan-
deling van ongelijke gevallen. Er is weliswaar een gelijke ontslagkans voor 
jong en oud, maar de gevolgen van het ontslag zijn voor oudere werknemers 
ernstiger dan voor jongere werknemers. Een compensatie voor dit verschil in 
arbeidsmarktpositie tussen jong en oud ontbreekt in de ontslagvolgorde.

468 P. Donker van Heel, M. van der Ende, Vacatures in Nederland 2006, de vacature en perso-
neelswerving in beeld, CWI, december 2006, p. 18.

469 CPB, Eff ecten versoepeling ontslagrecht en preventieprikkel, CPB 2006.
470 Vergelijk G.C. Boot, Flexibiliteit ontslagcriteria zonder goede reden van de baan, SR 2006-

3.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec5:173Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec5:173 28-1-2009   9:31:4328-1-2009   9:31:43



138

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

§4.3 Alternatieve ontslagselectiemethoden

§4.3.1 Inleiding

Een belangrijk punt van kritiek op de afspiegelingsregel is dat er geen reke-
ning wordt gehouden met de slechtere arbeidsmarktpositie van oudere werk-
nemers. Daarom ga ik in deze paragraaf in op alternatieve ontslagcriteria om 
oudere werknemers langer in het arbeidsproces te houden.

Er zijn geen internationale regels die een bepaalde ontslagselectiemethode 
(of ontslagcriteria als dienstjaren of leeftijd) voorschrijven. Uitgangspunt is 
dat geen ontslag mag plaatsvinden zonder geldige reden. Artikel 23 lid 1 van 
de ‘Termination of Employment’ aanbeveling van de ILO (nr. 166) laat de 
selectiecriteria verder vrij:

‘The selection by the employer of workers whose employment is to be terminated 
for reasons of an economic, technological, structural or similar nature should be 
made according to criteria, established wherever possible in advance, which give 
due weight both to the interests of the undertaking, establishment or service and 
to the interests of the workers.’

Bij een bedrijfseconomisch ontslag moet volgens de aanbeveling de selec-
tiemethode van werknemers waar mogelijk vooraf bekend zijn en rekening 
houden met de respectievelijke belangen van de onderneming en de werkne-
mers. Een indicatie van mogelijke criteria is te vinden in de oude ILO aan-
beveling 119 over termination of employment. Genoemd worden onder meer 
de behoefte aan een effi  ciënte onderneming, personeelsopbouw of dienst, 
kunde, ervaring, vaardigheden en beroepskwalifi caties, lengte van het dienst-
verband, leeftijd en gezinssituatie.471 De criteria, de voorrang en het relatieve 
gewicht daarvan staan ter bepaling van de wetgever, sociale partners (cao’s) 
en rechtspraak. Er is dus noch een verplichting, noch een verbod om leeftijd, 
dienstjaren of andere criteria te hanteren als selectiemethode.472

§4.3.2 Lifo: dienstjaren als exclusief criterium

Een hogere graad van ontslagbescherming betekent dat minder oudere werk-
nemers onvrijwillig het arbeidsproces verlaten. In het Lifo-stelsel genieten 
oudere werknemers meer ontslagbescherming dan onder de huidige afspie-
gelingsregel. Onder het Lifo-regime worden werknemers met het kortste 

471 Artikel 15 lid 2 ILO recommendation 119 (oud).
472 Vergelijk R. Hansma, Anciënniteit raakt eindelijk uit de tijd, NJB 2004/29.
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dienstverband als eerste ontslagen. Dienstjaren vormen het exclusieve selec-
tiecriterium en oudere werknemers hebben in de regel de meeste dienst-
jaren. Daarom biedt Lifo hen meer ontslagbescherming. In die zin is Lifo 
een instrument om oudere werknemers langer voor het arbeidsproces te 
behouden.

Er zijn meerdere redenen om dienstjaren de ontslagvolgorde te laten bepa-
len. Dat volgt zowel uit de literatuur473 als uit de jurisprudentie.474 De Hoge 
Raad sloot in het genoemde Cemsto-arrest in navolging van A-G Koopmans 
vrijwel letterlijk aan bij argumenten die Heerma van Voss in zijn proefschrift 
reeds noemde:

‘De ratio van anciënniteitsregelingen zoals in deze bepaling (artikel 7:681 lid 2 sub 
d BW, toevoeging MH) bedoeld, ligt allereerst hierin dat de omvang van de zorg-
plicht van de werkgever jegens de werknemer toeneemt naar gelang de werknemer 
langer in dienst is. Voorts voorkomt toepassing van het anciënniteitsbeginsel wil-
lekeur van de werkgever. Tenslotte verkeren juist oudere werknemers veelal in een 
ongunstige positie bij het zoeken naar vervangend werk en zijn het veelal oudere 
werknemers die een langdurig dienstverband hebben.’475

Het door Heerma van Voss genoemde economische argument dat de werk-
gever er mogelijk belang bij heeft om ervaren werknemers te behouden voor 
zijn onderneming keert niet terug in het arrest. Dat lijkt mij terecht, gelet op 
het feit dat werkgevers bij voorkeur oudere werknemers laten afvloeien. Het 
argument dat het dienstjarencriterium willekeur voorkomt, spreekt minder 
aan. Allicht zijn er andere objectieve criteria die eveneens willekeur voorko-
men.

Indirect erkende de Hoge Raad in het arrest het belang van ontslagbe-
scherming van oudere werknemers. Heerma van Voss noemde dat laatste 
aspect niet doorslaggevend om dienstjaren te hanteren omdat leeftijd voorop 
staat en de arbeidsmarktpositie een zelfstandig criterium zou zijn.476

De voornaamste reden om dienstjaren te hanteren is gelegen in de toe-
nemende zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer naarmate de 
werknemer langer in dienst is. Dienstjaren belonen loyale werknemers voor 
hun trouwe dienst en binden werknemers aan het bedrijf.477 Dit is de hono-

473 G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, diss. Utrecht 1992, p. 345-346.
474 HR 28 maart 1997, JAR 1997, 70; NJ 1997, 561 (Cemsto).
475 HR 28 maart 1997, JAR 1997, 70, NJ 1997, 561 (Cemsto), r.o. 3.5. 
476 In gelijke zin G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, diss. Utrecht 1992, 

p. 346.
477 Vergelijk reeds J.H.A. Ringeling, Rechtvaardig ontslag, Amsterdam 1953, p. 217. Heerma van 

Voss, p. 346 verwijst naar P. Selznick, Law, Society and Industrial Justice, New York, 1969, 
p. 170-171; 202-211.
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rering van ‘trouwe dienst.’ De zorgverplichting van werkgevers is eveneens 
groter naarmate de arbeid van de werknemer meer is afgestemd op het werk 
bij de werkgever. In dat geval is de positie van de werknemer op de arbeids-
markt slechter. Zowel de trouwe dienst, de beschermenswaardige positie 
van oudere werknemers als het objectieve karakter vormen argumenten om 
dienstjaren te hanteren.

Nadelig is dat Lifo de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers belem-
mert. Een andere baan betekent verlies van dienstjaren en daarmee een lagere 
ontslagbescherming. Ook heeft de kwetsbare groep oudere werknemers die, 
al dan niet na ontslag, weer in het arbeidsproces wordt opgenomen, een lage 
graad aan ontslagbescherming. In zijn algemeenheid – niet specifi ek gericht 
op oudere werknemers – is Lifo met name van werkgeverszijde bekritiseerd. 
Werkgevers vreesden kort gezegd ‘met de verkeerde mensen te blijven zitten’ 
en niet te kunnen selecteren op basis van kwaliteit.478 Een tweede bezwaar is 
dat Lifo leidt tot een onevenwichtig (vergrijsd) personeelsbestand doordat met 
name oudere werknemers met veel dienstjaren in de organisatie achterblijven. 
Deze argumenten waren mede de aanleiding om Lifo te vervangen door de 
afspiegelingsregel. Vanuit het oogmerk om oudere werknemers te behouden 
voor het arbeidsproces verdient Lifo de voorkeur boven afspiegeling.

§4.3.3 Leeftijd als ontslagcriterium

De behoefte aan ontslagbescherming is groter voor oudere werknemers. Zij 
hebben immers een slechte arbeidsmarktpositie en vinden moeilijker een 
andere baan dan jongere werknemers.479 Leeftijd is waarschijnlijk een betere 
maatstaf voor de slechtere arbeidsmarktpositie dan dienstjaren. Dat pleit er 
voor om de ontslagbescherming deels te relateren aan de leeftijd van werkne-
mers. Het hanteren van leeftijd als ontslagcriterium is tevens de eenvoudig-
ste manier om oudere werknemers meer ontslagbescherming te bieden. De 
WGBL vormt een mogelijke juridische belemmering om leeftijd toe te passen 
als ontslagcriterium. Het leeftijdsonderscheid moet op grond van de WGBL 
gerechtvaardigd worden. Dat is eerder het geval wanneer leeftijd één van de 
wegingsfactoren is die de ontslagvolgorde bepaalt in plaats van het exclu-
sieve criterium. Het risico op verboden leeftijdsonderscheid lijkt overigens 
beheersbaar. Uit de jurisprudentie van het HvJ EG, met name de genoemde 
arresten Mangold en Palacios, blijkt dat lidstaten een ruime beleidsvrijheid 

478 In gelijke zin A.Ph.C.M. Jaspers, Modern ontslagbeleid: LIFO op de helling, SR 2004-4. 
 Vergelijk ook R. Hansma, Anciënniteit raakt eindelijk uit de tijd, NJB 2004/29.

479 A.C. Gielen, J.C. van Ours, Ontslag op volgorde, ESB 24 februari 2006, p. 83-85; Kamerstuk-
ken II 2000-01, 27 223, nr. 17. p. 2.
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hebben om leeftijdsonderscheid te hanteren bij hun arbeidsmarkt- en werk-
gelegenheidsbeleid.

Het vergroten van de ontslagbescherming van oudere werknemers kan 
de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers negatief beïnvloeden. Het ver-
lenen van meer ontslagbescherming aan oudere werknemers op basis van 
hun leeftijd vergroot de verschillen tussen ‘zittende’ en werkzoekende oudere 
werknemers. Bij een hogere ontslagbescherming nemen werkgevers wellicht 
minder snel werkzoekende oudere werknemers in dienst. Toepassing van 
leeftijd als één van de wegingsfactoren is een alternatief waarbij enerzijds 
rekening wordt gehouden met de beschermenswaardige positie van oudere 
werknemers en anderzijds de belemmering om oudere werknemers aan te 
nemen, minder groot is. Op grond van bovenstaande argumenten zijn leeftijd 
en dienstjaren criteria die benut kunnen worden om de baanzekerheid van 
oudere werknemers te bevorderen.

§4.3.4 Alternatieve ontslagcriteria in wet of afwijking bij cao

Meer fl exibiliteit bij de ontslagcriteria kan zowel een verbetering als een 
verslechtering van de ontslagbescherming voor oudere werknemers mee-
brengen. Vermeldenswaardig is het inmiddels weer ingetrokken wetsvoor-
stel om ruimte voor afwijkende selectiecriteria te creëren door afwijking 
van het Ontslagbesluit bij cao mogelijk te maken.480 De gedachte was dat 
sociale partners in de cao maatwerk konden leveren voor de onderneming 
en bedrijfstak.481 Zij konden afspraken maken over ontslagcriteria en sociaal 
fl ankerend beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van bijzondere groepen (zoals 
oudere werknemers).482 De wetgever vond de bezwaren van de werknemers-
verenigingen483 niet doorslaggevend en kwam met een wetsvoorstel.484

Betwijfeld kan worden of afwijking bij cao er toe leidt dat oudere werk-
nemers langer in het arbeidsproces blijven. Sociale partners kunnen een 
gemeenschappelijk belang hebben om via de ontslagcriteria met name oudere 
werknemers uit te laten treden.485 Werkgevers willen bij voorkeur af van 
oudere werknemers. De doorgaans vergrijsde werknemersvakbonden komen 

480 Kamerstukken II 2005-06, 30 370. Zie voor de intrekking Kamerstukken II 2005-06, 30 370, 
nr. 17.

481 Ook in Zweden kan bij cao van de wettelijk voorgeschreven ontslagselectiemethode (LIFO) 
worden afgeweken, zie hoofdstuk 9.

482 Notitie heroverweging LIFO, Kamerstukken II 2003-04, 29 200 XV nr. 87.
483 STAR advies 2004/13, Advies inzake een heroverweging van de anciënniteitsregel bij bedrijfs-

economisch ontslag, STAR, december 2004, p. 13-15.
484 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 3, p. 4.
485 De invulling van de ontslagcriteria mag niet leiden tot verboden leeftijdsonderscheid. 

Naast de juridische begrenzing van de WGBL vormt de VUT-boete een fi nanciële prikkel 
om de uittreding tegen te gaan (zie §4.7).
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op voor het belang van oudere werknemers. Dat belang is niet altijd langer 
doorwerken. Oudere werknemers zijn vaak bereid om tegen een aantrekke-
lijke uitkering uit te treden. De WW kan benut worden als fi nancieringsbron 
voor vervroegde uittreding. De regering was zich van dat potentiële kosten-
verhogende eff ect op de WW bewust. Om oneigenlijk gebruik van afwijking 
bij cao te voorkomen dacht de regering als preventieprikkel een deel van de 
WW-uitkering van oudere werknemers te verhalen op de voormalige werk-
gever.486 De combinatie van premiediff erentiatie met de herinvoering van de 
sollicitatieplicht voor oudere werknemers in 2004 en de verkorting van de 
loongerelateerde WW-uitkering zou goed tegenwicht bieden tegen uittreding 
via de WW.487 Het kwam daarom voor velen als een verrassing dat de rege-
ring in de nota naar aanleiding van het verslag het voorstel om bij cao af 
te wijken introk.488 Aanleiding voor die intrekking was de vrees dat oudere 
werknemers massaal de WW in zouden stromen. De regering verwees naar 
CPB-analyse.489 Het ministerie van SZW had op 4 januari 2006 het CPB 
verzocht of de afwijkingsmogelijkheid bij cao zou leiden tot een toename van 
ouderen in de WW. Voor deze analyse kreeg het CPB zes dagen de tijd. Na 
negen dagen antwoordde het CPB dat het eff ect van eigen ontslagcriteria op 
voorhand niet viel aan te geven, omdat onduidelijk was in welke richting afge-
weken zal worden van het afspiegelingsbeginsel. Het CPB signaleerde vervol-
gens de botsing tussen belangen van werkgevers en vakbonden: ‘Werkgevers 
zullen er waarschijnlijk naar streven om meer ouderen met een ongunstige 
loon/arbeidproductiviteitverhouding te ontslaan, terwijl de vakbonden naar 
verwachting juist zullen opkomen voor de belangen van hun oudere leden.’490 
Verder waarschuwde het CPB voor het gevaar dat sociale partners bij voorkeur 
ouderen zouden ontslaan met gebruikmaking van de WW als uittredings-
route. Dit vormde voor toenmalig minister De Geus van SZW aanleiding om 
het voorstel in te trekken.

Een tweede risico van afwijkende ontslagcriteria voor de arbeidsdeelname 
van oudere werknemers is het ontbreken van een waarborg t.a.v. de inhoud 
van de ontslagcriteria. Werkgeversorganisaties kunnen op zoek gaan naar de 
vakbond die tegen de meest gunstige ontslagcriteria een cao wil sluiten.491 

486 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 3, p. 8, 24. Kritisch daarover A. Baris, E. Verhulp, Flexi-
biliteit en ontslagrecht, in: D. Scheele, J.J.M. Theeuwes, G.J.M. de Vries (red.), Arbeidsfl exi-
biliteit en ontslagrecht, WRR 2007, p. 182.

487 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 3, p. 24.
488 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 8, p. 3-4.
489 Centraal Planbureau, Eff ecten versoepelingontslagrecht en preventieprikkel, CPB 2006.
490 Centraal Planbureau, Eff ecten versoepelingontslagrecht en preventieprikkel, CPB 2006, 

p. 2.
491 Vraagstukken over mogelijke representativiteitseisen aan cao-partijen laat ik buiten 

beschouwing.
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Op die manier kan de ontslagbescherming voor oudere werknemers worden 
uitgehold, bijvoorbeeld door te selecteren op basis van minder objectief meet-
bare kwaliteitscriteria.

Een systeem waarin dienstjaren en of leeftijd voor de helft of meer 
meetellen doet meer recht aan de zwakke arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers. De wetgever zou een toetsingskader met niet limitatieve maar 
indicatieve (sub)criteria kunnen vaststellen of een voorbeeldmodel.492 Daar-
voor kan aangesloten worden bij de criteria die de ILO heeft benoemd (zie 
§4.3.1). Interessant is ook de ontslagselectie zoals deze in Duitsland gebrui-
kelijk is (zie hoofdstuk 9). Daar zijn wettelijke ontslagcriteria vastgelegd 
(waaronder leeftijd en dienstjaren). De werkgever moet voldoende rekening 
houden met de criteria maar heeft tegelijkertijd beleidsvrijheid. Geen van de 
wettelijke criteria heeft een absolute voorrang. Zijn er ontslagselectiericht-
lijnen overeengekomen, dan toetst de rechter de richtlijnen marginaal. De 
ontslagselectierichtlijnen zijn niet geldig wanneer één van de criteria buiten 
beschouwing is gelaten, de waardering van de criteria evident onvoldoende is 
of iedere evenwichtigheid tussen de criteria ontbreekt.

Zelfs met een wettelijke inkadering kunnen alternatieve ontslagcriteria 
een negatief eff ect hebben op de arbeidsdeelname van oudere werknemers. 
De kans blijft aanwezig dat sociale partners oudere werknemers laten uit-
treden, al dan niet met gebruikmaking van collectieve middelen.

§4.4 Individueel ontslag oudere werknemer

§4.4.1 Ontslag wegens disfunctioneren

Naast ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen vormt disfunctioneren 
een ontslagreden voor (oudere) werknemers. De werkgever moet dan aan-
nemelijk maken dat de individuele oudere werknemer ongeschikt is voor zijn 
functie (artikel 5:1 lid 1 Ontslagbesluit). Naarmate de werknemer langer in 
dienst is en een goede staat van dienst heeft opgebouwd, lijkt een beroep op 
disfunctioneren minder plausibel. De oudere werknemer heeft dan immers 
jarenlang goed gefunctioneerd.493 Daar kan tegenin gebracht worden dat een 
lang dienstverband niet alles zegt over de geleverde kwaliteit.494 Niettemin 
rust er een zware bewijslast op de werkgever.

492 Vergelijk Zondag, SMA 2005/10, p. 471. Hij wijst er op dat het vaststellen van subcriteria in 
lijn is met de WAA en de WAZO.

493 Zie reeds Ktr. Utrecht 9 april 1985, Prg. 1985, 22; A.P.M. Houtman, Kollectief ontslag, Kluwer 
1973, p. 131.

494 Brink, SMA 1986, p. 581.
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De enkele verklaring dat een oudere werknemer onvoldoende functioneert, 
is onvoldoende.495 De werkgever kan evenmin verwijzen naar het feit dat de 
oudere werknemer niet met zijn tijd is meegegaan en onvoldoende (computer)
vaardigheden heeft ontwikkeld. In dat geval is scholing een verbetertraject dat 
ingeslagen moet worden. De werkgever moet het onvoldoende functioneren 
met de werknemer besproken hebben en – al dan niet via het aanbieden van 
passende opleiding of arbeid – de werknemer de kans geven zijn functioneren 
te verbeteren.496 Bovendien zullen naarmate een werk nemer langer in dienst 
is – en de zorgplicht van de werkgever groter is – zwaardere eisen mogen 
worden gesteld aan de pogingen van de werkgever om verbetering te bewerk-
stelligen en ontslag te voorkomen.497 Wil een werkgever onvoldoende functio-
neren aantonen, dan zal hij het mindere functioneren aannemelijk moeten 
maken aan de hand van voorbeelden (zoals periodieke beoordelingen)498 of 
een niet succesvol verlopen verbeteringstraject. Uit het dossier moet blijken 
op welk vlak de werknemer niet voldoende functioneert. Door de strenge 
eisen aan het ontslag wegens disfunctioneren genieten oudere werknemers 
een hoge mate van ontslagbescherming bij deze ontslaggrond.

§4.5 De opzegtermijn

§4.5.1 Dienstjaren bepalen de lengte van de opzegtermijn

De opzegtermijn betekent dat de (oudere) werknemer een termijn heeft 
tussen de beëindiginghandeling en het moment dat de arbeidsrelatie eindigt. 
Gedurende de opzegtermijn kan hij uitzien naar een nieuwe baan terwijl hij 
nog verzekerd is van inkomen. Dat is een praktische reden voor het bestaan 
van opzeggingstermijnen, die terug te voeren valt tot de introductie van de 
Wet op de arbeidsovereenkomst in 1907. Daar werd opgemerkt dat het zowel 
voor werkgever als werknemer van belang is enige tijd vooraf te weten wan-
neer de arbeidsovereenkomst zal eindigen.499 De werkgever kan overgaan tot 
opzegging na toestemming van de CWI.500 De wettelijke opzegtermijn voor 
de werkgever501 is afhankelijk van het aantal dienstjaren. Bij cao kan van de 

495 Ktr. Zwolle 28 mei 2003, JAR 2003/186; PJ 2003/97 (Gerrits/Bosch).
496 Toelichting op het Ontslagbesluit, artikel 5:1, Stcrt. 1998, nr. 238, p. 12; Ktr. Tiel 21 juni 2000, 

Prg. 2000, 5525.
497 Ktr. Zuidbroek 8 februari 1996, Prg. 1996, 4485.
498 Beleidsregels Ontslagtaak CWI, oktober 2005.
499 E. Verhulp, De opzegtermijnen nader beschouwd, AR 2005, 1 verwijst naar MvT, Ontwerp-

Drucker, A.E. Bles, Wet op de arbeidsovereenkomst 1909, p. 13.
500 Vergelijk reeds HR 19 november 1948, NJ 1949, 86.
501 De voor de werknemer geldende opzegtermijn bedraagt één maand, artikel 7:672 lid 3 BW. 
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wettelijke opzegtermijn ten nadele van de werknemer worden afgeweken.502 
Op grond van artikel 7:672 lid 2 BW is de opzegtermijn voor de werkgever:

– 1 maand als de arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar heeft geduurd;
– 2 maanden wanneer de arbeidsovereenkomst meer dan vijf jaar maar 

korter dan 10 jaar heeft geduurd;
– 3 maanden bij een arbeidsovereenkomst die langer dan 10 jaar maar korter 

dan 15 jaar heeft geduurd;
– 4 maanden indien de arbeidsovereenkomst langer dan 15 jaar heeft 

geduurd.

De CWI-route verkort de opzegtermijn met één maand mits een minimale 
opzegtermijn van één maand resteert. Oudere werknemers hebben door-
gaans meer dienstjaren bij de werkgever. Derhalve geldt voor hen een langere 
opzegtermijn.503 De dienstjaren bieden oudere werknemers een langere peri-
ode om een nieuwe baan te vinden. Loonstra en Zondag zien in het dienst-
jarencriterium een element van beloning van trouwe dienst.504 Bij de herzie-
ning van het ontslagrecht in 1953 werd in de wetsgeschiedenis aangevoerd 
dat de morele verplichtingen toenemen naarmate de dienstbetrekking langer 
duurt.505 Verhulp heeft als mogelijke verklaring aangevoerd dat de werkne-
mer bij een toenemend aantal dienstjaren eenzijdiger werkervaring heeft.506 
Daardoor zal het vinden van ander werk lastiger zijn.

Bij de ontbinding wordt geen opzegtermijn in acht genomen. De oudere 
werknemer dient er wel rekening mee te houden dat de WW pas ingaat na 
afl oop van de fi ctieve opzegtermijn, zie artikel 16 lid 3 WW. Door de ontbin-
dingsdatum later te laten ingaan, kan dit eff ect worden meegenomen in de 
onderhandelingen. De langere loondoorbetaling (latere uitdiensttredingsda-
tum) compenseert dan de fi ctieve opzegtermijn.

§4.5.2 Langere opzegtermijn voor oudere werknemers

Een langere opzegtermijn is een instrument om oudere werknemers langer 
in het arbeidsproces te houden. Ten eerste blijft de oudere werknemer daar-
door letterlijk langer in dienst. Ten tweede heeft hij langer de mogelijkheid 

Daar kan schriftelijk van worden afgeweken.
502 Artikel 7:672 lid 5 BW.
503 Het voorschrift dat tegen het einde van de maand moet worden opgezegd, laat ik buiten 

beschouwing.
504 In gelijke zin C.J. Loonstra, W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, p. 301. Kritisch daar-

over, E. Verhulp, De opzegtermijnen nader beschouwd, AR 2005, 1.
505 Bijlage Handelingen II 1947-48, 881, nr. 3, p. 1.
506 E. Verhulp, De opzegtermijnen nader beschouwd, AR 2005, 1.
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om uit te zien naar ander werk. Als gezegd biedt de koppeling aan dienst-
jaren veel oudere werknemers een langere opzegtermijn. Die langere opzeg-
termijn voor oudere werknemers sluit aan bij de ratio van de opzegtermijn. 
Oudere werknemers hebben door de bank genomen namelijk meer tijd 
nodig om een nieuwe baan te vinden. Uit cijfers van het UWV blijkt dat de 
kans op werkhervatting voor 50-plussers 55% is en voor 60-plussers 12%.507 
Het bovenstaande pleit er voor om vanaf de leeftijd waarop de arbeidsmarkt-
positie van werknemers verslechtert een langere opzegtermijn te hanteren. 
De factor leeftijd heeft als voordeel dat ook kwetsbare oudere werknemers 
met weinig dienstjaren een langere opzegtermijn krijgen. In het huidige 
systeem heeft die groep een korte opzegtermijn, terwijl de behoefte aan 
een langere opzegtermijn groot is. Koppeling van de opzegtermijn aan leef-
tijd bevordert bovendien de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers. De 
opzegtermijn is niet meer louter afhankelijk van dienstjaren. Te denken 
valt aan een extra maand opzegtermijn – in aanvulling op de opzegtermijn 
die op basis van het aantal dienstjaren geldt – vanaf die leeftijd. Een langere 
opzegtermijn voor oudere werknemers versterkt hun kansen om binnen 
die periode ander werk te vinden. Daar komt bij dat het veelal eenvoudiger 
solliciteren is vanuit een functie dan vanuit werkloosheid. Afwijking bij cao 
maakt het mogelijk om per onderneming of sector maatwerk te leveren.

Een negatief eff ect van de koppeling aan leeftijd ontstaat wanneer werk-
gevers geen oudere werknemers aannemen wegens de langere opzegtermijn. 
Gelet op de mogelijkheden om eerst bepaalde tijd contracten te sluiten, ver-
wacht ik dat dit eff ect beperkt is.

Het risico op verboden leeftijdsonderscheid lijkt beheersbaar. Zoals 
eerder besproken volgt uit de jurisprudentie van het HvJ EG dat lidstaten een 
ruime beleidsvrijheid hebben om leeftijdsonderscheid te hanteren bij hun 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. De Kaderrichtlijn laat in artikel 6 
lid 1 onder a uitdrukkelijk de mogelijkheid open om bijzondere arbeidsvoor-
waarden te scheppen voor oudere werknemers teneinde hun opneming in het 
arbeidsproces te bevorderen. Dat legitieme doel kan worden verduidelijkt met 
statistieken die aantonen dat de kans op werkhervatting voor oudere werk-
nemers afneemt vanaf een bepaalde leeftijd.

Ook het leeftijdsonderscheid van het dienstjarencriterium acht ik in 
beginsel gerechtvaardigd. Naast de al genoemde bescherming van oudere 
werknemers, vormen de beloning van trouwe dienst en de toenemende 
zorgplicht ondersteunende argumenten om het leeftijdsonderscheid bij de 
opzegtermijn te rechtvaardigen.

507 Kamerstukken II 2006-07, 30 819, nr. 3, p. 4.
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§4.5.3 Overgangsrecht oudere werknemers

Voor oudere werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren, kan 
een langere opzegtermijn gelden. Artikel XXI Wet Flexibiliteit en zekerheid 
luidt als volgt:

‘Voor de werknemer die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet 45 
jaar of ouder was en voor wie op dat tijdstip een langere termijn voor opzegging 
gold dan volgens deze wet, blijft de oude termijn gelden zo lang hij bij dezelfde 
werkgever in dienst blijft.’

Werkgevers die niet verrast willen worden door de gevolgen van onjuiste 
opzegtermijnen moeten tot 2019 – als de 45-plussers van 1999 65 jaar zijn 
geworden – oude opzegtermijnen registreren.508 Het belang van het over-
gangsrecht blijkt uit het feit dat de overgangsregeling nog steeds rechtspraak 
oplevert (zie §4.5.3.2). De opzegtermijn voor werknemers die op of vóór 1 
januari 1999 45 jaar of ouder waren, kan niet alleen langer zijn dan volgens 
art. 7:672 BW. Denkbaar is ook dat de werknemer op grond van een op 1 
januari 1999 bestaande cao een langere opzegtermijn had dan de wettelijke 
opzegtermijn (dat wil zeggen de wettelijke opzegtermijn zoals deze gold vóór 
de fl exwet).509 Verkregen rechten van oudere werknemers op een langere 
opzegtermijn – wettelijk zowel als contractueel – worden gerespecteerd. Wan-
neer de opzegtermijn van de fl exwet de oude opzegtermijn overschrijdt, geldt 
de nieuwe langere opzegtermijn. Het overgangsrecht gaat niet zo ver dat de 
oudere werknemer zich op de oude berekeningswijze van de opzegtermijn 
kan beroepen. De opzegtermijn is bevroren op 1 januari 1999.510 Bij cao kan 
niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken van de op 1 januari 1999 
geldende opzegtermijn. Dat zou de eerbiediging van de rechten van oudere 
werknemers frustreren, aldus de wetgever.511

§4.5.3.1 Parlementaire discussie over de leeftijdsgrens
Zowel de werkgroep ontslagrecht als de VVD-fractie (bij amendement 
Hofstra) stelden voor het overgangsrecht te schrappen. Het amendement 
Hofstra beoogde iedereen gelijk te behandelen, aldus de toelichting.512 Bij 
de behandeling in de Tweede Kamer werd vervolgens gedebatteerd over de 

508 Bij het in dienst houden van ouderen na de leeftijd van 65 jaar kan de opzegtermijn zelfs na 
2019 nog een rol spelen.

509 Kamerstukken I 1997-98, 25 263, nr. 132b, p. 30.
510 Kamerstukken II, 1998-99, 26 257, nr. 7, p. 18.
511 Kamerstukken II, 1998-99, 26 257, nr. 7, p. 12.
512 Kamerstukken II 1997-98, 25 263, nr. 29.
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vraag of het ging om gelijke gevallen. Meerdere fracties voerden aan dat de 
arbeidsmarktsituatie van 45-plussers anders was.513 Minister Melkert sloot 
zich daarbij aan: ‘(…) dat wil niet zeggen dat er geen aanleiding zou zijn 
voor het extra ruimte geven voor oudere werknemers, en wel om de simpele 
redenen die door meerdere leden is geschetst, namelijk dat de positie van 
deze mensen op de arbeidsmarkt door de bank genomen, helaas, anders is 
dan die van jonge mensen.’514 Kamerlid Hofstra bleef vergeefs hameren op 
‘afschaffi  ng van de leeftijdsdiscriminatie boven de grens van 45 jaar’.515 In de 
Eerste Kamer werden nog kritische noten geplaatst bij de voorwaarde dat de 
langere opzegtermijn slechts behouden bleef zolang de oudere werknemer bij 
dezelfde werkgever in dienst bleef. Dat belemmerde de fl exibiliteit en mobi-
liteit op de arbeidsmarkt, zo luidde de kritiek. De wetgever riposteerde met 
het argument dat het overgangsrecht verkregen rechten respecteerde. Samen 
met de opbouw van een mogelijk langere opzegtermijn onder het nieuwe 
recht was het overgangsrecht voldoende evenwichtig.516 Ook het voorstel om 
de overgangsbepaling na drie jaren te laten vervallen, haalde het niet. Deze 
horizonbepaling beoogde te voorkomen dat de uitvoeringspraktijk nog tal van 
jaren met twee verschillende manieren van berekening van de opzegtermijn 
geconfronteerd werd. De wettelijke beperking in de tijd zou de eerbiediging 
van de onder het oude recht opgebouwde opzegtermijn niet bewerkstelligen, 
zo oordeelde de wetgever.517

§4.5.3.2 Gevolgen overgangsrecht voor de rechtspraktijk
Een te korte opzegtermijn voor oudere werknemers leidt tot schadeplichtig-
heid van de werkgever (7:677 lid 2 BW). In de meeste gevallen komt de schade 
overeen met het loon dat betaald had moeten worden bij correcte toepassing 
van de opzegtermijn.518 De werkgever heeft twee ‘kansen’ om de fout in te 
gaan. Ten eerste kan hij ten onrechte de opzegtermijn van artikel 7:672 BW 
toepassen in plaats van de langere opzegtermijn uit het overgangsrecht. Ten 
tweede kan hij ten onrechte de kortingsregeling van artikel 7:672 lid 4 BW 
– dat de opzegtermijn met een maand verkort indien hij de CWI-route kiest – 
toepassen. De literatuur en de lagere rechtspraak waren verdeeld over de vraag 

513 Handelingen II 1997-98, nr. 5, p. 1118-19.
514 Handelingen II 1997-98, nr. 6, p. 1362.
515 Handelingen II 1997-98, nr. 8, p. 1674 met antwoord van minister Melkert op p. 1685. 
516 Kamerstukken I 1997-98, 25 263, nr. 132b, p. 29-30.
517 Kamerstukken II, 1998-99, 26 257, nr. 7, p. 12; Kamerstukken II, 1998-99, 26 257, nr. 12, p. 8, 

14. 
518 De gefi xeerde schadevergoeding ex artikel 7:680 lid 1 BW. In beginsel leidt toepassing van 

de volledige schadevergoeding tot hetzelfde resultaat, aangezien de volledige schadever-
goeding betrekking heeft op alle schade die ontstaat doordat niet de juiste opzegtermijn in 
acht is genomen, vergelijk HR 1 februari 1946, NJ 1946, 106 (Beks/Philips).
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of de kortingsregeling was toegestaan. In 2006 en 2007 beslisten zowel het 
Hof te Den Bosch als het Hof te Den Haag om de werknemer in bescherming 
te nemen en de maand korting af te wijzen.519 Aangezien het oude recht niet 
voorzag in een kortingsregeling diende deze ook bij de berekening van de 
opzegtermijn buiten beschouwing te worden gelaten. De oude termijn bleef 
gelden, totdat de werknemer volgens het nieuwe recht een langere opzegter-
mijn heeft opgebouwd. De langere opzegtermijn voor oudere werknemers 
heeft ook betekenis voor de verplichting van het UWV om bij faillissement 
de loonbetaling gedurende de opzegtermijn over te nemen. Het UWV kan 
niet volstaan met een termijn van zes weken (artikel 40 Faillissementswet) 
maar is bij faillissement van de werkgever gehouden het loon over de voor 
de oudere werknemer geldende langere opzegtermijn over te nemen, zo oor-
deelde de CRvB.520 De langere opzegtermijn uit het overgangsrecht telt niet 
mee bij het bepalen van de fi ctieve opzegtermijn,521 tenzij de langere termijn 
geldt op grond van de cao.522 Wanneer de cao slechts verwijst naar het over-
gangsrecht telt de langere termijn niet mee voor de fi ctieve opzegtermijn.523

§4.6 De ontslagvergoeding

§4.6.1 De ontslagvergoeding als belemmering en prikkel om door te werken

De ontslagvergoeding kan zowel een belemmering als een prikkel zijn voor 
de arbeidsdeelname van oudere werknemers. De kosten van de ontslagver-
goeding kunnen werkgevers prikkelen om zittende oudere werknemers in 
het arbeidsproces te houden. Hogere ontslagkosten kunnen werkgevers er 
van weerhouden om werkzoekende ouderen aan te nemen. Daar valt tegenin 
te brengen dat werkgevers de potentiële ontslagkosten van werkzoekende 
oudere werknemers kunnen beperken door arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd aan te gaan. Een in mijn ogen serieuzere belemmering voor 

519 Afwijzing kortingsregeling: Hof ‘s-Gravenhage 22 december 2006, RAR 2007, 51; Hof 
’s-Hertogenbosch 23 mei 2006, RAR 2006, 124; Rb. Maastricht 31 augustus 2000, JAR 
2000, 204; E. Verhulp, ‘Opzeggen of opgeven’, SR 1999, p. 226 en naschrift, p. 259; 
R.L. van Heusden, SMA 2000, p. 454. Anders: Ktr. Dordrecht 20 januari 2005, JAR 2005, 
45; Ktr. Heerlen 22 september 1999, JAR 1999, 221, Ktr. Rotterdam 19 september 2000, JAR 
2000, 243; S.W. Kuip, Opzegtermijn oudere werknemers als Flexwetmillenniumprobleem, 
SR 1999, p. 257. 

520 CRvB 27 april 2005, JAR 2005, 152.
521 CRvB 28 maart 2001, JAR 2001, 67, zie ook E.L.J. Bruyninckx, ‘Wederom de ‘rechtens gel-

dende termijn’ van art. 16 lid 3 WW’, AR 2003, 23
522 CRvB 11 december 2002 USZ 2003/53, E. Verhulp, De opzegtermijnen nader beschouwd, 

AR 2005, 1.
523 CRvB 4 juni 2003, USZ 2003, 227.
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de arbeidsdeelname van oudere werknemers vormt de inzet van ontslagver-
goedingen als uittredingsroute. De ontslagvergoeding wordt dan aangewend 
om met behulp van de sociale zekerheid te voorzien in het inkomen tot de 
pensioengerechtigde leeftijd. Op de fi scale maatregelen die dit tegengaan 
kom ik terug in §4.7.

§4.6.2 Gevolgencriterium en ontslagvergoeding oudere werknemers

Een ontslag dat berust op een redelijke grond kan kennelijk onredelijk zijn 
op grond van nadelige gevolgen voor (oudere) werknemers. Dat blijkt uit het 
gevolgencriterium ex artikel 7:681 lid 2 onder b BW. De wet noemt als voor-
beeld van een kennelijk onredelijk ontslag:

‘Wanneer mede gelet op de voor de werknemer getroff en voorziening en de voor 
hem bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden, de gevolgen van 
het ontslag voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever 
bij de opzegging.’

De werkgever handelt onredelijk wanneer de verhouding tussen zijn eigen 
belang bij opzegging en de te verwachten nadelige gevolgen voor de werkne-
mer onevenredig is.524 Voor oudere werknemers met een slechte arbeidsmarkt-
positie zijn de gevolgen van het ontslag eerder onevenredig in verhouding tot 
het belang van de werkgever. Een eventuele vergoeding (‘voorziening’) aan 
een oudere werknemer bepaalt mede of een ontslag kennelijk onredelijk is. 
Datzelfde geldt voor het arbeidsmarktperspectief (‘bestaande mogelijkheden 
om ander passend werk te vinden’). Er is geen vergoedingsplicht, maar soms 
maakt het niet aanbieden van een vergoeding het ontslag kennelijk onrede-
lijk.525 Dat geldt sterker naarmate de werknemer ouder is en een slechtere 
arbeidsmarktpositie heeft, bijvoorbeeld door een eenzijdige arbeidsontwik-
keling.526 In het Boulidam-arrest liet de Hoge Raad de overweging van de 
rechtbank in stand dat het, gelet op het feit dat de arbeidsongeschikt geraakte 
werknemer Boulidam gedurende bijna 25 jaar zijn beste krachten aan de 
werkgever had gegeven, eenvoudigweg niet aangaat de werknemer zonder 
een behoorlijke fi nanciële vergoeding heen te zenden.527 In het Elmar-arrest 
werd ondanks de verwijtbaarheid van monteur Felix – hij zou tijdens zijn 
arbeidsongeschiktheid voor zichzelf hebben gewerkt en onbevoegd instal-
latiewerk hebben verricht door de verzegeling van een meterkast te verbre-

524 HR 17 oktober 1997, NJ 1999, 266 (Schoonderwoert/Schoonderwoerd).
525 Ktr. Lelystad 12 februari 2003, Prg. 2003, 6061.
526 Vergelijk Hof Den Bosch 9 december 2003, JAR 2004, 32.
527 HR 25 juni 1999, NJ 1999, 601 (Driessen/Boulidam).
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ken – het ontslag zonder inachtneming van een ruime opzegtermijn dan 
wel toekenning van een geldelijke tegemoetkoming kennelijk onredelijk 
geoordeeld.528 Reden daarvoor was dat Felix bijna zestien jaar in dienst was 
geweest, dat hij gelet op zijn leeftijd niet meer een soortgelijke betrekking 
zou kunnen verwerven en dat zijn kansen om weer in het arbeidsproces te 
worden opgenomen door gezondheidsproblemen waren verminderd. Een 
lang dienstverband, eventueel gevolgd door arbeidsongeschiktheid, leidt niet 
automatisch tot een vergoeding, zo volgt uit een recenter arrest.529 Afwezig-
heid van een geldelijke vergoeding leidt bij oudere werknemers evenwel 
sneller tot kennelijke onredelijkheid.530 Vermeldenswaardig in dat kader is de 
conclusie van A-G Spier bij het Thuiszorg-arrest. Volgens hem ‘(…) geldt dat 
opzegging van een langdurig dienstverband op grond van ernstig verwijtbaar 
gedrag van de werknemer zonder toekenning van een redelijke fi nanciële 
vergoeding kennelijk onredelijk kan zijn, in het bijzonder ingeval de kansen 
op de arbeidsmarkt van de werknemer, gelet op zijn leeftijd, beperkt zijn’.531 
Zelfs bij verwijtbaar gedrag is opzegging van de arbeidsovereenkomst van 
een oudere werknemer met een slechte arbeidsmarktpositie relatief snel 
onredelijk. Bovenstaande uitspraken tonen aan dat de reden voor een (hogere) 
vergoeding samenhangt met de relatief slechte arbeidsmarktpositie. Leeftijd 
wordt daarbij als maatstaf gehanteerd om die arbeidsmarktpositie te bepalen. 
Is het arbeidsmarktperspectief gunstig, dan is het ontslag minder snel ken-
nelijk onredelijk, zo volgt uit diverse uitspraken.532

§4.6.3 De hoogte van de vergoeding

Voorschriften omtrent de (berekening van de) hoogte van de vergoeding 
ontbreken in de wet, zodat de rechter een ruime bevoegdheid heeft deze te 
bepalen. Noemenswaardig is dat artikel 12 van ILO-verdrag 158 bepaalt dat 
een werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, recht heeft op 
een ontslagvergoeding en/of op een werkloosheidsuitkering.

‘1. A worker whose employment has been terminated shall be entitled, in accord-
ance with national law and practice, to

528 HR 1 december 1978, NJ 1979, 185 (Elmar).
529 HR 15 februari 2008, LJN BC 2206; W. Zondag, ArA 2004, 2; Ktr. Zutphen 25 februari 2003, 

JAR 2003, 100; Ktr. Maastricht 19 februari 2003, JAR 2003, 81; Ktr. Zaandam 31 oktober 
2002, JAR 2002, 283; Ktr. Bergen op Zoom 6 februari 2002, JAR 2002, 52; Ktr. Heerlen 29 
januari 2003, JAR 2003, 59. Anders Ktr. Alkmaar 4 december 2002, JAR 2003, 1.

530 Vergelijk ook Hof Leeuwarden 19 mei 2008, LJN BD 1806.
531 HR 17 december 1999, JAR 2000, 29.
532 HR 17 december 1999, JAR 2000, 29 (Thuiszorg); Hof Amsterdam 6 juli 2006, JAR 2006, 

208; Hof Amsterdam 19 mei 2005, JAR 2005, 147.
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(a) a severance allowance or other separation benefi ts, the amount of which shall 
be based inter alia on length of service and the level of wages, and paid directly by 
the employer or by a fund constituted by employers’ contributions; or
(b) benefi ts from unemployment insurance or assistance or other forms of social se-
curity, such as old-age or invalidity benefi ts, under the normal conditions to which 
such benefi ts are subject; or
(c) a combination of such allowance and benefi ts.’

Een combinatie van beide is mogelijk, maar niet verplicht. De hoogte van 
de ontslagvergoeding is gerelateerd aan de duur van het dienstverband en 
de hoogte van het loon. Een toelichting waarom juist deze twee factoren de 
hoogte van de vergoeding bepalen, ontbreekt helaas.533

§4.6.3.1 De ontbindingsvergoeding
De hoogte van de ontbindingsvergoeding534 wordt bepaald door het aantal 
gewogen dienstjaren (factor A) te vermenigvuldigen met de beloning (B) en 
een correctiefactor (C). Factor A wordt bepaald door zowel het aantal dienst-
jaren als de leeftijd van de werknemer. Dienstjaren voor het 40e jaar tellen 
voor 1, van het 40e tot het 50e jaar voor 1,5 en elk dienstjaar vanaf het 50e jaar 
telt voor 2.535 Voor ontbindingsverzoeken ingediend op of na 1 januari 2009 
geldt een nieuwe leeftijdsstaff el (factor 0.5 tot 35 jaar, 1 van 35 tot 45 jaar, 1,5 
van 45 tot 55 jaar en vanaf 55 jaar factor 2).536 Op de vraag of het hanteren 
van leeftijd en dienstjaren ter bepaling van de hoogte van de ontbindings-
vergoeding tot verboden leeftijdsonderscheid leidt, kom ik in de volgende 
paragraaf terug. Ten aanzien van factor B, de beloning, verdient opmerking 
dat het werkgeversaandeel pensioenpremie in beginsel niet tot de beloning 
behoort.537 In de toelichting op de aanbeveling staat nog vermeld dat daarvan 
wordt afgeweken in de uitzonderlijke situatie dat een oudere werknemer als 
afwijkende arbeidsvoorwaarde heeft bedongen dat een aanzienlijk deel van de 
beschikbare loonsom zal worden voldaan in de vorm van een premiestorting 
in een pensioenfonds. De rechtspraak maakt duidelijk dat de pensioenpre-
mie zelden wordt meegenomen. Een markante uitzondering daarop vormt de 

533 Vergelijk C.J. Loonstra, AR 2001, 8/9.
534 De bevoegdheid om een vergoeding toe te kennen, ontleent de kantonrechter aan artikel 

7:685 lid 8 BW.
535 Zie over de berekening van factor A, R.M. Beltzer, Factor A – helder principe of open einde?, 

PP 2003, p. 31-36; J.J.W. van Ladesteijn, De A-factor van de kantonrechtersformule onder-
vraagd, AR 2006, 26; B. Sabourian, PP 2006, p. 181-184. 

536 www.rechtspraak.nl (aanbevelingen 30 oktober 2008).
537 Over factor B, zie R.M. Beltzer, De B van brutoloon, bonus en bedrijfsauto, PP 2003, 

p. 95-100.
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Rechtbank te Amsterdam, die de werkgeversbijdrage meetelt.538 In factor C 
kan de kantonrechter de omstandigheden van het geval uitdrukken, waarin 
de risicosfeer en verwijtbaarheid van partijen kan worden meegenomen.539

Hoewel uitgangspunt is dat slechts in bijzondere gevallen van de aanbe-
velingen mag worden afgeweken, is de kantonrechter strikt genomen niet 
gehouden aan de aanbevelingen. De aanbevelingen hebben geen formele 
status en zijn geen recht in de zin van artikel 79 RO. Partijen kunnen geen 
rechten ontlenen aan de aanbevelingen. Uit een in 2002 onder kantonrech-
ters gehouden enquête volgt dat vrijwel alle kantonrechters hun beslissing 
ten aanzien van de vergoeding mede aan de factoren leeftijd, salaris en de 
lengte van het dienstverband van de werknemer koppelen, al dan niet expli-
ciet.540 Partijen houden daar bij beëindigingsonderhandelingen ook rekening 
mee.541

§4.6.3.2 Andere vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
Uit de (vaste) jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat met alle omstandig-
heden van het geval rekening moet worden gehouden.542 Is de opzegging van 
de arbeidsovereenkomst van de oudere werknemer volgens de rechter ken-
nelijk onredelijk dan is hij gehouden – niettegenstaande het woord ‘kan’ in 
de tekst van artikel 7:681 BW – een schadevergoeding toe te kennen.543 Dat is 
ook het geval wanneer de werknemer geen fi nanciële schade heeft geleden.544 
De schadevergoeding is bedoeld als pleister op de wonde voor het ontslag als 
zodanig545 eerder dan als compensatie voor het verlies van de arbeidsplaats546 
en dient naar billijkheid547 te worden vastgesteld. Bij gebrek aan duidelijke 
normen passen sommige kantonrechters de uit de ontbindingspraktijk 
bekende kantonrechtersformule analoog toe in de kennelijk onredelijk ont-
slagprocedure.548 Die toepassing is omstreden. Zo passen de gerechtshoven 

538 Rb. Amsterdam 11 oktober 2000, JAR 2001, 16; Rb. Amsterdam 11 juli 2001, JAR 2001, 154 
(vroegpensioenpremie). Vergelijk ook Rb. Roermond 4 september 1997, JAR 1997, 225.

539 Zie ook aanbeveling 3.4.
540 H.T. van der Meer, Kantonrechter tevreden over kantonrechtersformule, Een evaluatie door 

de Kring van Kantonrechters, AR 2003/1.
541 Zie D.J. Buijs, Ontslagvergoedingen: de stand van zaken, SR 2003, 62, p. 261-262.
542 HR 3 december 2004, JAR 2005, 30; HR 27 februari 1998, JAR 1998, 111.
543 HR 4 juni 1976, NJ 1977, 98.
544 HR 3 september 1993, JAR 1993, 223 en HR 17 oktober 1997, JAR 1997, 245, NJ 1999, 266.
545 Kamerstukken II 1951-1952, 881, nr. 3, p. 8.
546 F.B.J. Grapperhaus (red.), Afvloeiingsregelingen, Kluwer 2004, p. 43, 166.
547 Het billijkheidskarakter blijkt uit de wetsgeschiedenis van artikel 1639s, de voorloper van 

artikel 7:681 BW, zie Handelingen II 19 februari 1953, p. 2346. De term is in 1997 geschrapt 
omdat de billijkheid gereserveerd werd voor immateriële schadevergoeding op grond van 
artikel 6:106 BW.

548 Toepassing van de kantonrechtersformule wordt vooral gemotiveerd door de rechtsonze-
kerheid, rechtsongelijkheid en het ontbreken van een alternatief; Ktr. Amersfoort 14 febru-
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de kantonrechtersformule niet toe.549 Het belangrijkste argument daarvoor 
is dat de kantonrechtersformule niet is bedoeld en geschreven voor de ken-
nelijk onredelijk ontslagprocedure. Bij de kantonrechtersformule wordt ook 
in aanmerking genomen dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn kan 
worden beëindigd en dat het ontbindingsverzoek kan worden ingetrokken. 
Deze omstandigheden doen zich niet voor bij een kennelijk onredelijk ont-
slag, zo oordeelde het Hof te Den Haag.550 Ik voeg daar aan toe dat er in 
de ontbindingsprocedure geen hoger beroep mogelijk is en dat de werkgever 
blijkbaar een hogere prijs betaalt voor de snelle afhandeling.551 De vergoeding 
werd vastgesteld aan de hand van de duur van de arbeidsrelatie (27 jaar), de 
leeftijd van de werknemer (48 jaar), de omstandigheid dat de ontslaggrond 
(bedrijfsbeëindiging) in de risicosfeer van de werkgever ligt, en de omstan-
digheid dat de werknemer alweer sinds ongeveer een jaar ander werk had. 
Het Hof te Amsterdam sloot aan bij alle omstandigheden van het geval: ‘Alle 
omstandigheden in aanmerking nemende, waaronder de hiervoor gegeven 
feiten en omstandigheden, de leeftijd van Thomas (57 jaar ten tijde van het 
ontslag) en de duur van de arbeidsovereenkomst (ruim 20 jaar) acht het hof 
een schadevergoeding van € 25.000,= bruto billijk.’552 Het Hof te Leeuwarden 
zag de basis voor de ontslagvergoeding in de compensatie voor de kennelijke 
onredelijkheid van de handelwijze van de werkgever. Het daadwerkelijke 
fi nanciële nadeel voor de werknemer was beperkt omdat de werknemer kort 
daarna zelf soortgelijk tijdelijk (uitzend)werk had gevonden.553 Uit deze en de 
in §4.6.2 genoemde jurisprudentie blijkt dat de leeftijd van de werknemer, de 
lengte van het dienstverband en de daarmee samenhangende arbeidsmarkt-
positie indicatoren zijn voor de hoogte van de ontslagvergoeding.

In oktober 2008 kwam het Hof te ’s-Gravenhage met een creatieve vari-
ant van de kantonrechtersformule voor kennelijk onredelijke ontslagen. In de 
wandelgangen heet het de minus 30%-regeling. Een ontslag is volgens het 

ari 2007, JAR 2007, 114; Ktr. Heerlen 23 augustus 2006, JAR 2006, 230; Ktr. Wageningen 8 
november 2006, JAR 2007, 22; Rb. Roermond 4 september 1997, JAR 1997, 225; Rb. Utrecht 
23 december 1998, JAR 1999, 39; Rb. Zwolle 29 september 1999, JAR 2000, 15. Ook Zondag 
is voor gelijkstelling, zie W.A. Zondag, Actuele rechtspraak inzake het kennelijk onredelijk 
ontslag, ArA 2004, 2. 

549 Hof Leeuwarden 19 mei 2008, LJN BD 1806; Hof Leeuwarden 18 oktober 2006, JAR 2006, 
285; Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2006, JAR 2006, 241, Hof Amsterdam 23 maart 2006, 
JAR 2006, 224; Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 2003, JAR 2003, 105; Hof Arnhem 12 decem-
ber 2006, JAR 2007, 44. Anders: Hof Arnhem 18 maart 2003, JAR 2003, 127. Zie ook Rb. 
Breda 10 maart 2004, JAR 2004, 160.

550 Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 2003, JAR 2003, 105.
551 Vergelijk L.H. van den Heuvel, Orde op zaken, afscheidsrede, VU 2006, p. 25.
552 Hof Amsterdam 23 maart 2006, JAR 2006, 224.
553 Hof Leeuwarden 18 oktober 2006, JAR 2006, 285 met verwijzing naar HR 17 oktober 1997, 

NJ 1999, 266.
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hof kennelijk onredelijk indien niet tenminste een vergoeding is aangeboden 
van een bedrag gelijk aan de kantonrechtersformule verminderd met 30%. 
Daarbij geldt een mimimumvergoeding van één maandsalaris. Het hof acht 
dat redelijk vanwege de verschillen tussen de ontbindingsprocedure en de 
CWI-procedure, de toepasselijkheid van een opzegtermijn bij CWI-gevallen 
en de in het criterium ‘kennelijk’ besloten liggende drempel.554

§4.6.3.3 Uniformering hoogte vergoedingen?
Gelijke ontslaggevallen moeten leiden tot een gelijke ontslagvergoeding. De 
criteria die de hoogte van de vergoeding bepalen, moeten voor beide procedu-
res hetzelfde zijn.555 Zeker bij oudere werknemers met veel dienstjaren is een 
groot verschil in vergoeding niet goed te rechtvaardigen.556 In de literatuur 
en de rechtspraak (zie hierboven) is de ongelijkheid verklaard doordat de ver-
schillende aard van de procedures aanleiding geeft om onderscheid te maken 
in de hoogte van de vergoeding.557 Die verschillen vallen niet te ontkennen.558 
De snelle afhandeling in de ontbindingsprocedure (wegens het ontbreken 
van hoger beroep en cassatie) leidt tot een hogere vergoeding. Er hoeft geen 
ontslagvergunning te worden aangevraagd en de opzegtermijn is evenmin 
noodzakelijk (al zal dat zeker meewegen bij de ontbindingsdatum en de 
fi ctieve opzegtermijn). Het ontbindingsverzoek kan worden ingetrokken. 
Bovendien wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen een ontbinding 
uitgesproken. Een op het oog lagere vergoeding bij een kennelijk onredelijk 
ontslagprocedure verdient geen schoonheidsprijs, maar is – met veel moeite, 
dat dan weer wel – uit te leggen aan partijen. De vergoeding in de kennelijke 
onredelijk ontslagzaak is lager omdat er minder snel ontslag plaatsvindt dan 
bij ontbinding en – in mindere mate – hoger beroep en cassatie mogelijk 
zijn. Kort gezegd schuilt in de langere loondoorbetaling (wegens de langere 
doorlooptijd bij de CWI en de opzegtermijn) een compensatie voor de lagere 
vergoeding.

554 Hof ’s-Gravenhage 14 oktober 2008, JAR 2008, 290 (30%-regel).
555 Vergelijk W.H.A.C.M. Bouwens, Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt, 

oratie VU, BJU Den Haag 2008, p. 37.
556 In gelijke zin E. Verhulp, JAR Verklaard 9 juni 2007, p. 6-7, zie ook JAR Verklaard 3 september 

2004.
557 E. Verhulp, JAR Verklaard 9 juni 2007, p. 10. Anders J.J. Groen, Rechterlijke ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst, diss. KUN 1989, p. 84.
558 W.H.A.C.M. Bouwens, Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt, oratie VU, BJU 

Den Haag 2008, p. 38 acht die verschillen onwenselijk en bepleit onder verwijzing naar 
wetssystematische argumenten toepassing van de maatstaven van de kennelijk onredelijke 
opzegging. 
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§4.6.4 Maximering inkomstenderving tot pensioengerechtigde leeftijd

Een bespreking van de kantonrechtersformule is – zeker waar het oudere 
werknemers betreft – niet volledig zonder dat is ingegaan op de maximum-
vergoeding.559 Aan de ontbindingsvergoeding is een plafond verbonden.560 
Wanneer toepassing van de kantonrechtersformule leidt tot een hogere ver-
goeding dan de inkomensschade van de werknemer tot zijn pensioendatum, 
vindt een correctie plaats. De betreff ende aanbeveling (3.5) blinkt uit in com-
pactheid:

‘De vergoeding zal – behoudens eventuele immateriële schade – niet hoger zijn dan 
de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.’

Een toelichting bij de aanbeveling ontbreekt. Volstaan is met het volgende 
voorbeeld: ‘Een 63-jarige met 20 dienstjaren zou bij toepassing van de for-
mule een vergoeding ontvangen die hoger ligt dan zijn redelijkerwijs te ver-
wachten inkomstenderving.’

Door het ontbreken van een nadere toelichting is het gissen naar de ratio 
voor de aanbeveling. Die ratio hangt samen met de opvatting over de rechts-
grond van de ontbindingsvergoeding.

Uit onderzoek naar ontslagvergoedingen valt af te leiden dat enkele 
rechters moeite hadden met een forse vergoeding voor oudere werknemers 
die niet ver meer van hun pensioen verwijderd zijn.561 De maximering voor-
komt dat werknemers vervroegd uittreden. Zonder aanbeveling 3.5 worden 
oudere werknemers met een veilig pensioeninkomen gestimuleerd om via 
de kantonrechter een gouden handdruk te toucheren. Treff end is de volgende 
typering uit de jurisprudentie: De strekking van de aanbeveling is dat het 
de bedoeling niet kan zijn dat werknemer een extra beloning – afgezien van 
de mogelijkheid van immateriële schadevergoeding – verkrijgt, waarbij de 
werknemer er fi nancieel op vooruit gaat.562

Aanbeveling 3.5 relateert de ontbindingsvergoeding direct aan de inko-
mensschade. Dat is opvallend aangezien de ontbindingsvergoeding geen 
schadevergoeding is maar een vergoeding naar billijkheid.563 Blijkbaar is het, 

559 Overigens houdt de kantonrechtersformule geen rekening met 65-plussers, zie M. Heems-
kerk, SMA 2005/3. 

560 In gelijke zin H.T. van der Meer, G.J.J. Rensink, Achter de aanbevelingen, SMA 1997, 
p. 7-19.

561 R.M. Beltzer, R. Knegt, A.D.M. van Rijs, Ontslagvergoedingen. Regelingen, opvattingen en 
praktijk, Sinzheimer Cahiers 13, SDU, Den Haag 1998.

562 Op. Cit. Ktr. Groningen 20 januari 2005, RAR 2005, 269 (Schulte), r.o. 4.10.
563 L.J. Harmsma, C.G. Scholtens, ‘De (schade)vergoeding van 7A:1639s BW en 7a:1639w BW: 

appels en peren’, AR 1996, 72.
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mede gelet op de in Nederland levende rechtsovertuiging van wat redelijk en 
billijk is, billijk om de vergoeding in het zicht van de pensioenhaven te maxi-
meren en daarvoor de inkomensschade als uitgangspunt te nemen.564 Met 
die rechtsovertuiging houdt de rechter rekening – artikel 3:12 BW indachtig 
– bij de bepaling van wat een billijke vergoeding is.565 De ontbindingsvergoe-
ding trekt de werknemer qua inkomen over de denkbeeldige streep van de 
pensioendatum, waarop hij een levenslange inkomensvervangende uitkering 
heeft. Hoewel de maximering op gespannen voet lijkt te staan met de belo-
ning voor trouwe dienst staat daar de naderende inkomenszekerheid tegen-
over. De postcontractuele zorgverplichting van de werkgever eindigt op het 
moment waarop de werknemer pensioneert. De maximering neemt (al dan 
niet bedoeld) het arbeidsmarktperspectief van de oudere werknemer mee. 
Normaliter eindigt de arbeidsovereenkomst uiterlijk bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.

Uit de al genoemde enquête blijkt dat vrijwel alle kantonrechters de for-
mule corrigeren indien die uitkomst hoger ligt dan de inkomensschade tot de 
pensioendatum. Hoewel de aanbeveling ambtshalve toepassing voorschrijft 
(‘zal’), corrigeert ruim een kwart slechts als er expliciet verweer gevoerd 
wordt.566

In de aanpassing van de kantonrechtersformule per 30 oktober 2008 
–  geldend voor ontbindingsverzoeken ingediend op of na 1 januari 2009 – is 
aanbeveling 3.5 duidelijker geformuleerd en nader gemotiveerd. De aanbeve-
ling luidt als volgt:

‘Indien de verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten 
pensioneringsdatum van de werknemer lager is dan de uitkomst van de formule, 
dan wordt de vergoeding berekend aan de hand van de inkomstenderving, tenzij 
verwijtbaarheid, risicosfeer en de overige bijzondere omstandigheden als bedoeld in 
aanbeveling 3.4.4 billijkheidshalve aanleiding geven tot een andere vergoeding.’

Uit de toelichting volgt dat de ontbindingsvergoeding in beginsel niet hoger 
mag zijn dan het inkomen dat werknemers tot hun pensioendatum zouden 
hebben genoten.

564 O. van der Kind, S.K. Schreurs, Ouderdom komt met gebreken: het maximum van Aanbeve-
ling 3.5, AR 2003, 45.

565 Vergelijk C.J. Loonstra, De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen, AR 2001,43.
566 H.T. van der Meer, Kantonrechter tevreden over kantonrechtersformule, Een evaluatie door 

de Kring van Kantonrechters, AR 2003/1.
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§4.6.4.1 De pensioengerechtigde leeftijd (pensioendatum) van aanbeveling 3.5
De berekening van de inkomstenderving is afhankelijk van het begrip pensi-
oengerechtigde leeftijd. Vanaf 1 januari 2009 geldt, volgens de op 30 oktober 
2008 aangepaste aanbevelingen, het begrip pensioendatum (ik kom op die 
wijziging terug). Hoewel de toelichting bij de aanbeveling ‘oude stijl’ daarover 
zwijgt, moet onder pensioengerechtigde leeftijd mijns inziens de rechtsgel-
dige pensioenontslagdatum worden verstaan. In principe duurt de inkomens-
derving tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst van de werknemer 
geëindigd zou zijn. Zonder aanvullend pensioen kan aangesloten worden bij 
de AOW-leeftijd van 65 jaar omdat de werkgever dan een ontslagvergunning 
kan verkrijgen (zie hoofdstuk 5). Terzijde merk ik op dat de maximering er 
kennelijk van uitgaat dat werknemers vanaf de pensioendatum ‘hun eigen 
boontjes kunnen doppen’. Met de hoogte van het inkomen na de pensioenge-
rechtigde leeftijd houdt de aanbeveling geen rekening.

Is er een aanvullend pensioen – hetgeen hoofdregel is – dan is aanneme-
lijk dat gekeken wordt naar de pensioengerechtigde leeftijd uit de pensioen-
overeenkomst. De gedachte achter de aanbeveling is immers de verwachte 
inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het maakt voor de 
bepaling van de inkomensschade een verschil of de vergoeding berekend 
wordt aan de hand van de eerstvolgende uittreedmogelijkheid of de vaste pen-
sioenleeftijd. Staat er in een pensioenreglement een vroegpensioenleeftijd 
van 60 jaar en een vaste pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, dan kan 
het gaan om vijf jaar loondoorbetaling, pensioenpremies e.d. De werkgever 
zal stellen dat de inkomensderving beperkt is tot de eerste mogelijkheid uit 
te treden via VUT, prepensioen of vrijwillige pensionering. Dat met pensi-
oengerechtigde leeftijd de (rechtsgeldige) pensioenontslagdatum bedoeld is, 
volgt mede uit het feit dat een andere lezing – eerste uittreeddatum – zou 
meebrengen dat bij de VUT-datum kan worden aangesloten. VUT is geen 
pensioen en levert dus ook geen pensioengerechtigde leeftijd op. Een prepen-
sioengerechtigde leeftijd is iets anders dan de pensioengerechtigde leeftijd in 
de zin van aanbeveling 3.5. Het kenmerkende verschil tussen prepensioen en 
pensioen is dat de inkomensschade berekend moet worden tot het moment 
waarop vaststaat dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zou zijn geëindigd 
wegens pensionering. Dat is niet de prepensioenleeftijd maar de pensioen-
ontslagleeftijd. Prepensioen kent immers een vrijwillig karakter en is anders 
in strijd met de WGBL.

De rechtsgeldige pensioenontslagleeftijd als pensioengerechtigde leeftijd 
acht ik – de jurisprudentie inzake uitleg van bepalingen indachtig – de meest 
logische. Het is bij betwisting door de werknemer aan de werkgever om aan 
te tonen dat de werknemer vervroegd met pensioen zou gaan. Steun voor 
deze opvatting ontleen ik tevens aan de beschikking van de kantonrechter 
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te Groningen. Deze overwoog dat de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar 
lag en niet op de prepensioendatum.567 Ook uit de beschikking van de kan-
tonrechter te Utrecht blijkt dat de (berekening van de) vergoeding conform 
aanbeveling 3.5 gebaseerd is op de leeftijd van 65 jaar.568

In een sociaal plan of beëindigingsovereenkomst kan contractueel een 
andere invulling worden gegeven aan de pensioengerechtigde leeftijd, bij-
voorbeeld door de prepensioenleeftijd of gemiddelde uittredingsleeftijd van 
werknemers in de bedrijfstak of onderneming als uitgangspunt te nemen.

Interessant is ook de zaak waarin de kantonrechter het begrip pensioen-
gerechtigde leeftijd vrij interpreteerde.569 De werkgever van een 63-jarige 
advocaat-medewerkster had – zonder dit aan zijn werkneemster te laten 
weten – het kantoorpand verkocht, de juridische abonnementen opgezegd, 
alle dossiers en de kantooradministratie verwijderd en zichzelf als advocaat 
en procureur van het tableau laten schrappen. Daarnaast had hij alle lopende 
dossiers van de werkneemster overgedragen aan het advocatenkantoor dat 
zijn pand gekocht had, wederom zonder de werkneemster te informeren. De 
kantonrechter maximeerde de verwachte inkomensderving niet tot de pen-
sioengerechtigde leeftijd, maar kende een vergoeding toe ter hoogte van de 
inkomensschade tot aan het bereiken van de 67-jarige leeftijd. Ik zie daarin 
een praktische oplossing om – ondanks de afwezigheid van een correctiefac-
tor in aanbeveling 3.5 – de verwijtbaarheid van de werkgever en het ontbreken 
van een deugdelijke pensioenvoorziening te compenseren. Ik kan mij vinden 
in het meewegen van de verwijtbaarheid en de individuele omstandigheden 
(geen pensioenvoorziening en kansen op de arbeidsmarkt). Dogmatisch is de 
motivering niet concludent. Dat de werkneemster na haar 65e doorgewerkt 
zou hebben en dat dit niet ongebruikelijk is in de advocatuur wordt niet 
ondersteund door bewijzen. Uitgangspunt bij het ontbreken van een pen-
sioenvoorziening is een gebruikelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Dat volgt 
mede uit de arresten Codfried en Op ’t Land.570

Saillant detail is dat de toelichting bij de herziene aanbeveling 3.5, zoals die 
geldt vanaf 1 januari 2009, voorschrijft dat bij de bepaling van de vergoeding 
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een werknemer 
vrij is zijn pensioendatum op een voor of na zijn 65e gelegen datum te bepa-
len. Daarom zal per individuele zaak moeten worden nagegaan of de door 
de werknemer genoemde pensioendatum aannemelijk kan worden geacht. 
Daarbij kan hetgeen in de branche, groep of bedrijf gebruikelijk is, een rol 

567 Ktr. Groningen 20 januari 2005, RAR 2005, 269 (Schulte).
568 Ktr. Utrecht 15 december 1997, JAR 1998, 30.
569 Ktr. Rotterdam 28 augustus 2003, JAR 2003, 252, PJ 2004, 1.
570 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried) en HR 1 november 2002, NJ 2002, 622 (Op 

’t Land).
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spelen, aldus de toelichting. Die aanvullende toelichting beoogt de kanton-
rechter meer fl exibiliteit te bieden voor maatwerk. Daar staat tegenover dat 
de rechtsgeldige pensioenontslagdatum uitgangspunt is en blijft. Toepassing 
van een gebruik in de branche, groep of bedrijf lijkt beperkt tot de situaties 
waarin er geen pensioenontslagdatum is overeengekomen.

§4.6.4.2 De omvang van de maximumvergoeding
Vertrekpunt bij de maximering is de inkomstenderving. Dat vereist een pre-
cieze vaststelling van de inkomstenderving van de werknemer tot aan de pen-
sioengerechtigde leeftijd. Tot de inkomsten behoren onder meer salaris, vaste 
looncomponenten als vakantietoeslag en dertiende maand, pensioenpremies, 
werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering en andere vaste vergoedingen. 
Uit vrijwel alle uitspraken over aanbeveling 3.5 volgt dat sociale uitkerin-
gen (zoals WW) in mindering mogen worden gebracht op de vergoeding.571 
Dit sluit aan bij het karakter van inkomstenderving. De werknemer gaat er 
immers qua inkomen niet op achteruit, met die kanttekening dat het inkomen 
gedeeltelijk betaald wordt uit de sociale zekerheid. Een andere lezing brengt 
mee dat de werknemer meer inkomsten ontvangt dan zijn schade, hetgeen 
in strijd is met de aanbeveling. Een zaak waarin de kantonrechtersformule 
werd aangepast naar aanleiding van aanbeveling 3.5 vormde de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst van een 56-jarige werknemer na 36 dienstjaren. 
Kort te voren was hem door de vice president operations toegezegd dat hij tot 
zijn pensionering bij de werkgever in dienst zou kunnen blijven. Een half jaar 
later kondigde dezelfde heer aan dat de werkgever zijn arbeidsovereenkomst 
zou beëindigen. Een vergoeding op basis van de correctiefactor 2 zou, naast 
een uitkering, tot een hoger inkomen leiden dan wanneer de werknemer in 
dienst was gebleven. In verband daarmee paste de kantonrechter factor 1,5 toe. 
Interessant is ook de overweging dat de vergoeding mede dient ter aanvulling 
op een elders te verdienen lager salaris danwel uitkering.572

In een andere ontbindingszaak werd de vraag opgeworpen of de WW 
buiten beschouwing moest worden gelaten als een onzekere gebeurtenis. De 
kantonrechter overwoog dat met een mogelijke WW-uitkering in beginsel 
geen rekening diende te worden gehouden, maar verbond daaraan een voor-
waarde. Het ongewenste gevolg dat de werknemer – bij latere toekenning van 
een WW-vergoeding – dubbel zou vangen, bestreed de kantonrechter door 
een termijn te bepalen waarbinnen de werknemer afstand kon doen van zijn 

571 Zie bijvoorbeeld Ktr. Utrecht 15 december 1997, JAR 1998, 30 (Peeters); Ktr. Amsterdam 
4 december 1998, JAR 1999, 21 (Boujnoune); Ktr. Groningen 20 januari 2005, RAR 2005, 69 
(Schulte); Ktr. Den Bosch 20 september 2005, JAR 2006, 163 (Rutten). Anders: Ktr. Eind-
hoven 12 juni 2008, JAR 2008, 284 (Zijlemans).

572 Ktr. Almelo 6 juni 2006, JAR 2006, 157 (Stijnenbosch).

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec5:196Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec5:196 28-1-2009   9:31:4528-1-2009   9:31:45



161

4  Uittreding voor de pensioenleeftijd

WW. Deed hij dat niet, dan werd de WW-vergoeding in mindering gebracht 
op de uitkering.573 Daarmee werd de keuze van de werkloosheidsrekening aan 
de werknemer gelaten. Navraag bij de gemachtigde van werknemer leert dat 
na ampel beraad besloten werd om af te zien van de WW-aanspraken.

Een dissonante en in mijn ogen onjuiste beschikking is die van de kan-
tonrechter te Eindhoven.574 Deze had te oordelen over de toepassing van de 
kantonrechtersformule in een sociaal plan. In de vertrekstimulerings regeling 
was de kantonrechtersformule tot uitgangspunt genomen en toegevoegd dat 
de regeling nooit meer zou zijn dan de verwachte inkomensderving tot aan 
de pensioengerechtigde leeftijd. De zaak ging over de vraag of de werkgever 
de sociale zekerheidsuitkeringen in mindering mocht brengen op de vergoe-
ding. Volgens de kantonrechter moest aanbeveling 3.5 zo worden uitgelegd 
dat de inkomenstenderving betrekking had op reguliere inkomsten uit arbeid 
en niet op uitkeringen. Bij een vergoeding bestaat altijd de kans dat de werk-
nemer meer verdient dan 100% van zijn loon, bijvoorbeeld wanneer hij een 
nieuwe baan vindt. In de visie van deze kantonrechter kan de werknemer 
dus dubbel vangen (ontslagvergoeding en socialezekerheid). Dat lijkt mij niet 
de bedoeling. Bovendien heeft die visie als nadeel dat de verdeling van het 
budget voor het sociaal plan tussen jongere en oudere boventallige werkne-
mers onevenredig verdeeld dreigt te worden. Daar komt bij dat werknemers 
die conform aanbeveling 3.5 afvloeien geen prikkel meer hebben om aan het 
arbeidsproces te blijven deelnemen.

De tekst van de aanbeveling – inkomstenderving – leidt mij tot de con-
clusie dat de sociale zekerheidsuitkeringen afgetrokken mogen worden van 
de vergoeding. De sociale zekerheidsuitkering die de werknemer ontvangt is 
een inkomensvervangende uitkering. De werknemer derft geen inkomsten, 
al zijn de inkomsten deels afkomstig uit een andere bron. De werknemer die 
niet in aanmerking komt voor een volledige uitkering, moet alert blijven bij 
de berekening van de inkomensschade en dit aangeven. De fundamentele 
vraag die voorligt, is wie de kosten van de werkloosheid of arbeidsongeschikt-
heid dient te betalen. Wil de overheid op dit punt niet dat de ontslagvergoe-
ding gecompenseerd wordt met de WW, dan zal zij dat beleidsmatig moeten 
uitwerken.

De verplichting van de werknemer om te solliciteren vormt geen belem-
mering bij de bepaling van de vergoeding. De werknemer verkrijgt ofwel 
inkomen uit de sociale zekerheid, ofwel door een nieuwe arbeidsovereen-
komst te aanvaarden. De dagloongarantieregeling (zie §4.8.1.2.4) voorkomt 

573 Ktr. Delft 28 juli 2005, JAR 2005, 195 (Verheij).
574 Ktr. Eindhoven 12 juni 2008, JAR 2008, 284 (Zijlemans).
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dat de werknemer die een baan aanvaardt met een lager inkomen, er op ach-
teruit gaat.

§4.6.4.3 Immateriële schadevergoeding
Is de kantonrechtersformule van toepassing, dan verdisconteert de rechter 
verwijtbaar gedrag vrijwel altijd door de C-factor te verhogen. In aanbeve-
ling 3.5 ontbreekt de correctiefactor. De kantonrechtersenquête toont aan dat 
kantonrechters zelden een vergoeding voor immateriële schadevergoeding 
toekennen. Gezien de vereisten voor immateriële schadevergoeding – blij-
kend uit artikel 6:106 BW – wekt dat nauwelijks verbazing. Voor immateriële 
schadevergoeding is samengevat slechts plaats bij (1) bewust toebrengen van 
nadeel (2) lichamelijk letsel, aantasting in eer en goede naam of andere aan-
tasting in persoon en (3) nadeel door aantasting van een overledene. In ont-
bindingszaken is daar niet snel sprake van. Aantasting in persoon of van de 
goede naam lijkt werknemers nog het meeste perspectief te bieden. Het gaat 
dan om uitzonderlijke gevallen of extreme situaties, waarbij de werkgever de 
werknemer doelbewust en onnodig grieft. Uit de jurisprudentie zijn enkele 
voorbeelden bekend waarin naast de kantonrechtersformule immateriële 
schadevergoeding werd toegewezen. Een voorbeeld daarvan is de uitspraak 
waarin de kantonrechter immateriële schadevergoeding van f 10.000,- toe-
kende aan een oudere werknemer (51 jaar) die gezien zijn opleiding, ervaring 
en leeftijd geringe kansen op de arbeidsmarkt had.575 Een andere passende 
werkkring kon hij buiten zijn schuld moeilijk vinden. De werknemer ervoer 
de reorganisatie, het grote risico van voortdurende werkloosheid in combinatie 
met de te missen arbeidsvreugde en met name ook de onzekerheid en span-
ning waaraan hij onderhevig is geweest terecht als buitengewoon schrijnend, 
grievend en kwetsend, aldus de kantonrechter. Dat rechtvaardigde volgens 
hem ‘smartegeld’. Andere zaken waarin een immateriële schadevergoeding 
werd toegekend, bevestigen het beeld dat immateriële schadevergoeding 
wordt toegewezen wanneer de werkgever de werknemer onnodig grieft of 
ten onrechte beschuldigt.576 Zo was het door Lidl na een hartinfarct van een 
werknemer reeds benoemen van een vervanger en voortijdig meedelen van 
vertrek aan het personeel aanleiding tot een correctiefactor 3 en immateriële 
schadevergoeding van f 5.000,-.577 Een andere casus vormde een schoolvoor-
beeld van slecht werkgeverschap. Werkgeefster probeerde tot drie maal toe 
vergeefs de arbeidsovereenkomst (op ondeugdelijke gronden) te beëindigen, 

575 Ktr. Den Haag 29 oktober 1997, JAR 1998, 5 (Spaan).
576 Rb. Den Haag 5 juli 1995, JAR 1995, 227 (Heyliger); Ktr. Utrecht 16 maart 1995, JAR 1995, 

128 (Vernooy). Zie reeds L. Schreuders, Smartegeld bij beëindiging van de arbeidsovereen-
komst, SR 1992, 1.

577 Ktr. Haarlem 31 juli 2002, JAR 2002, 191 (Lidl).
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waarna zij de werknemer op non-actief stelde. In de tussentijd was de werk-
nemer op een zolderverdieping geplaatst, afgezonderd van de andere werk-
nemers. Na ziekmelding door de werknemer – die bovendien geen werk meer 
kreeg – weigerde de werkgeefster zowel reïntegratie-activiteiten te ontplooien 
als mediation toe te passen. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever de 
64-jarige werknemer geestelijk leed had berokkend, hetgeen grond opleverde 
voor € 10.000 immateriële schadevergoeding. Daarnaast werd onder toepas-
sing van aanbeveling 3.5 de inkomensschade gemaximeerd, onder aftrek van 
de WW-uitkering.578 Een ander schoolvoorbeeld betrof een werkgever die – 
na op de vingers te zijn getikt inzake op non-actiefstelling van de oudere 
werknemer – voorbij ging aan een vonnis waarin wedertewerkstelling van de 
werknemer werd gelast. Door niet integraal te voldoen aan het vonnis en wel-
bewust de opgelegde dwangsommen te verbeuren, achtte de kantonrechter 
de handelwijze van werkgever dermate verwijtbaar dat een correctiefactor van 
2 op zijn plaats zou zijn geweest. Aanbeveling 3.5 voorkwam dat de kanton-
rechter de correctiefactor toepaste. Gelet op de mate van verwijtbaarheid, het 
feit dat werknemer geen verwijt trof en dat zijn toekomstperspectieven uiterst 
somber waren, achtte de kantonrechter een vergoeding terzake immateriële 
schade toewijsbaar. De kantonrechter liet doorschemeren dat hij rekening 
hield met de moeilijk in te schatten loon- of inkomensontwikkeling van de 
werknemer tot aan zijn pensionering.

§4.6.4.4 Aanpassing aanbeveling 3.5
Beperking tot de inkomstenderving laat de verwijtbaarheid buiten beschou-
wing. Strikte toepassing van aanbeveling 3.5 maakt het mogelijk voor werk-
gevers om verwijtbaar te handelen jegens oudere werknemers, zonder dat dit 
invloed heeft op de hoogte van de ontslagvergoeding.579 Volgens het systeem 
zouden werkgevers bijvoorbeeld met voorbijgaan aan anciënniteitsregels oudere 
werknemers kunnen laten ontslaan door de kantonrechter (wegens verstoorde 
arbeidsverhoudingen) en de inkomensschade afkopen. Een voor de werkgever 
onsuccesvolle poging daartoe is kenbaar uit een vonnis van de kantonrechter 
te Den Haag uit 2007. De kantonrechter paste aanbeveling 3.5 niet toe. ‘In 
verband met de buitengewoon onfatsoenlijke manier waarop het dienstverband 
van Kroonen, na 41 jaar is beëindigd en de door hem te lijden pensioenschade 
en gederfde levensvreugde ziet de kantonrechter aanleiding de aan Kroonen 
toe te kennen vergoeding niet te beperken tot de te verwachte (lees: verwachten, 
toevoeging MH) inkomensderving tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd.’580 

578 Ktr. Den Bosch 20 september 2005, JAR 2006, 163 (Rutten).
579 Op. Cit. O. van der Kind, S.K. Schreurs, Ouderdom komt met gebreken: het maximum van 

Aanbeveling 3.5, AR 2003, 45.
580 Ktr. ’s-Gravenhage 10 april 2007, JAR 2007, 132 (Kroonen).
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Wegens de duur van het dienstverband, de hoogte van zijn salaris, zijn leeftijd, 
kansen op de arbeidsmarkt en schending van het afspiegelingsbeginsel stelde 
de kantonrechter een billijke vergoeding vast. Met Van der Kind en Schreurs 
pleit ik voor een billijkheidscorrectie van de maximering.581 Op die manier 
kan de kantonrechter – mijns inziens beter dan via de immateriële schade-
vergoeding – rekening houden met de individuele omstandigheden van het 
geval. De billijkheidscorrectie impliceert dat in voorkomende gevallen afge-
weken kan worden van het plafond. Niet alleen de fi nanciële gevolgen van het 
ontslag, maar ook de niet-fi nanciële aspecten (zoals de wijze waarop het ontslag 
tot stand is gekomen, de ontslagreden en de mate van verwijtbaarheid) kunnen 
zo verdisconteerd worden. De vergoeding kan een punitief element bevatten, 
wanneer de werkgever zich verwijtbaar heeft gedragen jegens de werknemer. 
De toevoeging van een verwijtbaarheids  element – door de aanpassing vanaf 
1 januari 2009 – voorkomt dat werkgevers vooraf de ontslagkosten calculeren 
om oudere werknemers te ontslaan.

§4.6.5 Leeftijdsonderscheid in de kantonrechtersformule

De kantonrechter die de arbeidsovereenkomst ontbindt en een vergoeding 
toekent op basis van de kantonrechtersformule maakt leeftijdsonderscheid 
en valt onder het bereik van de WGBL.582 Zowel het aantal dienstjaren als 
de wegingsfactor vormt leeftijdsonderscheid. Dienstjaren leiden tot indirect 
leeftijdsonderscheid omdat oudere werknemers doorgaans meer dienstjaren 
hebben. De weging van de dienstjaren vormt direct leeftijdsonderscheid. 
Dienstjaren voor het 40e jaar tellen voor 1, van het 40e tot het 50e voor 1,5 en 
elk dienstjaar vanaf het 50e jaar telt voor 2. Op grond van de WGBL is een 
objectieve rechtvaardiging vereist voor dat onderscheid.583

Merkwaardig is dat in de toelichting op de aanbevelingen geen aandacht 
is besteed aan de reden voor het hanteren van leeftijdsonderscheid als crite-
rium voor een ontslagvergoeding. Verder dan een opmerking dat de koppe-
ling van leeftijd van de werknemer aan de vergoeding jarenlang was geac-
cepteerd of dat de in het land meest gebruikte methode was gekozen, kwam 

581 O. van der Kind, S.K. Schreurs, Ouderdom komt met gebreken: het maximum van Aanbeve-
ling 3.5, AR 2003, 45.

582 M. Heemskerk, Discrimineert de kantonrechter naar leeftijd?, AR 2006, 23; in gelijke zin 
E. Verhulp, JAR verklaard 2 juli 2005, p. 9; K. van Kranenburg-Hanspians, Leeftijdsdiscrimi-
natie en ontslagrecht, AR 2005/12. 

583 De sanctionering van verboden leeftijdsonderscheid door de kantonrechter laat ik verder 
buiten beschouwing. De CGB oordeelt niet over eenzijdig overheidshandelen, vergelijk 
Kamerstukken II 1992/93, 22 014, nr. 2a. Hoewel die regel niet expliciet van toepassing is 
verklaard op de WGBL lijken partijen die de kantonrechter willen aanspreken aangewezen 
op de onrechtmatige overheidsdaad.
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men doorgaans niet.584 Dat is niet alleen verwonderlijk; sinds 1 mei 2004 (de 
datum waarop de WGBL in werking is getreden) moeten kantonrechters dat 
leeftijdsonderscheid verantwoorden. Waarom meer vergoeding voor meer 
dienstjaren? Waarom geldt voor iemand boven de 40 jaar factor 1,5 en voor 
werknemers boven de 50 jaar factor 2? En waarom ligt de leeftijdsgrens niet 
bij 35 of 45 jaar? Of, nog fundamenteler, waarom eigenlijk een leeftijdsgrens? 
Een enkele verwijzing naar de aanbevelingen disculpeert de rechter niet. 
Het argument ‘dat nu eenmaal door de Kring van kantonrechters is afge-
sproken om rekening te houden met leeftijd’ is niet valide. Afgesproken 
discriminatie blijft discriminatie. Ter vergelijking: een cao-afspraak tussen 
werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) dekt evenmin discri-
minatie. HvJ EG -jurisprudentie en CGB-oordelen bevestigen dit.585 Het argu-
ment om het leeftijdsonderscheid terughoudend te toetsen doordat er een 
breed maatschappelijk draagvlak is voor de kantonrechtersformule overtuigt 
evenmin.586 Een draagvlak onder rechters is niet noodzakelijk een draagvlak 
in de samenleving. Daarenboven heeft de formule geen ‘harde’ status. Ik zou 
de kantonrechters dan ook de aanbeveling willen meegeven om de reden van 
het gemaakte leeftijdsonderscheid op te nemen in de (toelichting op de) aan-
bevelingen en in de beschikkingen. Zo wordt de motivering voor het gebruik 
van leeftijdsonderscheid duidelijk en controleerbaar.

Advocaten die optreden namens werkgevers zullen met het oog op beper-
king van de afvloeiingskosten natuurlijk stellen dat het toekennen van een 
A-factor 1,5 of 2 leeftijdsdiscriminatie oplevert en dat ongeacht de leeftijd een 
A-factor van 1 geldt. Advocaten die optreden namens werknemers zullen aan-
sluiten bij de aanbevelingen. Het is bepaald niet ondenkbaar dat zij de meest 
gunstige factor (2) voor hun cliënt claimen.

Vanaf 1 januari 2009 geldt overigens een meer genuanceerde leeftijds-
staff el voor het aantal gewogen dienstjaren.587 Dienstjaren tot 35 tellen dan 
voor 0.5, dienstjaren vanaf 35 tot 45 voor 1, dienstjaren vanaf 45 tot 55 voor 1,5 
terwijl vanaf 55 jaar dienstjaren dubbel tellen. De toelichting vermeldt dat de 
leeftijdscorrectie ziet op de met het ouder worden verslechterende arbeids-
marktpositie van de werknemer.

584 Zie H.T. van der Meer, G.J.J. Rensink, Achter de aanbevelingen, SMA 1997, p. 15; Landelijke 
kantonrechtersformule 1639w, SMA 1997, p. 25.

585 Bijvoorbeeld HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, Jur. 1991, I-297, r.o. 19-21 (Nimz). Vergelijk 
CGB 2003-102; CGB 1995-06. 

586 Ktr. Heerlen 23 augustus 2006, JAR 2006, 230.
587 Aanbevelingen kantonrechters 30 oktober 2008, www.rechtspraak.nl. 
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§4.6.5.1 De rechtvaardiging voor dienstjaren
Beloning van bedrijfstrouw en een grotere zorgplicht vormen een rechtvaar-
diging voor de hantering van dienstjaren. In de parlementaire geschiedenis 
van de WGBL gaf de wetgever aan dat de bevordering van de motivatie van 
medewerkers, het honoreren van bedrijfstrouw of het belonen van een grotere 
ervaring of deskundigheid legitieme doelen kunnen vormen.588 De wetgever 
merkte tevens op dat het een algemeen aanvaard beginsel is ‘dat de zorgplicht 
van de werkgever toeneemt naar gelang de werknemer langer in dienst is.’589 
De zorgplicht is groter door de slechtere arbeidsmarktpositie van (oudere) 
werknemers met een eenzijdige arbeidsontwikkeling. Een hogere belonings-
factor voor werknemers met meer dienstjaren – mede als postcontractuele 
zorgverplichting590 – betekent beloning van bedrijfstrouw. Dat is een legitiem 
doel dat passend is. Ook ten aanzien van de noodzakelijkheid is dit argu-
ment verdedigbaar. Bij het afscheid nemen van elkaar zie ik niet direct een 
alternatief voor het belonen van bedrijfstrouw en zorgplicht via een hogere 
vergoeding. Dat een werknemer met tien dienstjaren een hogere vergoeding 
krijgt dan een werknemer met twee dienstjaren lijkt mij een toepasselijke 
wijze om de werknemer te bedanken voor zijn inzet voor en loyaliteit aan de 
onderneming. In een goed gemotiveerde beschikking oordeelde de kanton-
rechter te Heerlen in dezelfde zin.591

§4.6.5.2 De rechtvaardiging voor de wegingsfactor
Beloning van bedrijfstrouw rechtvaardigt de wegingsfactor niet. Toepassing 
van de wegingsfactor is geen geschikt middel om bedrijfstrouw te bereiken. 
De leeftijd staat los van de loyaliteit van de werknemer aan het bedrijf. Ter 
illustratie geef ik een voorbeeld. Werknemer Oud (56 jaar) is 5 jaar in dienst. 
Hij krijgt een hogere vergoeding dan werknemer Jong (39 jaar) die 8 jaar in 
dienst is. Voor werknemer Oud is factor A 5 x 2 =10 terwijl voor werknemer 
Jong factor A 8 x 1 = 8 bedraagt. Hoewel werknemer Jong drie jaar langer voor 
het bedrijf heeft gewerkt, is de vergoeding voor werknemer Oud hoger. Dat 
strookt niet met het belonen van bedrijfstrouw.

Ook de noodzakelijkheid ontbreekt. Er is namelijk een alternatief denk-
baar waarbij de bedrijfstrouw beloond wordt, maar waarbij minder vergaand 
leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. Een voorbeeld verduidelijkt dit. Door de 
formule zo in te richten dat tot vijftien dienstjaren factor 1 geldt, vanaf 15 
tot 25 dienstjaren factor 1,5 en vanaf 25 dienstjaren factor 2 wordt hetzelfde 
doel bereikt met minder vergaand leeftijdsonderscheid. Daarom vormt het 

588 Kamerstukken II, 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 32.
589 Kamerstukken II, 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 34.
590 Zie daarover ook C.J. Loonstra, AR 2001, 43.
591 Ktr. Heerlen 23 augustus 2006, JAR 2006, 230.
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belonen van trouwe dienst geen objectieve rechtvaardiging voor de weging in 
factor A van de kantonrechtersformule.

Inkomensbescherming is een andere rechtvaardigingsgrond voor het leef-
tijdsonderscheid in de kantonrechtersformule. In de parlementaire geschie-
denis van de WGBL ging het om bescherming van de gezondheid en de vei-
ligheid van betrokkenen.592 Bij de hoogte van de ontbindingsvergoeding gaat 
het om een andere vorm van bescherming, te weten inkomensbescherming 
van de werknemer die zijn emplooi verliest. De redenering is dat het verlies 
van de dienstbetrekking ernstiger is – vergelijk het gevolgencriterium – voor 
werknemers vanaf een bepaalde leeftijd. Ook de CGB wijst deze kant op: ‘In 
zijn algemeenheid geldt dat jongere werknemers betere carrièrekansen en 
doorgroeimogelijkheden hebben dan oudere werknemers en dat werknemers 
naarmate zij ouder zijn over het algemeen zwaarder zullen worden getrof-
fen door beëindiging van hun dienstverband.’593 De kans dat werknemers 
‘op leeftijd’ na de ontbinding een nieuwe dienstbetrekking vinden, neemt 
af. De slechtere arbeidsmarktpositie van oudere werknemers vormt een 
legitieme reden om een hogere vergoeding te bieden. De richtlijn biedt lid-
staten veel beleidsvrijheid om leeftijdsonderscheid te maken met het oog op 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid om de bescherming van oudere 
werknemers te verzekeren. De combinatie van het aantal dienstjaren en de 
wegingsfactor zorgt voor meer inkomensbescherming voor oudere werk-
nemers. Deze hebben immers meestal (a) meer dienstjaren en (b) een hogere 
wegingsfactor (want ze zijn ouder).

Discutabel zijn de leeftijdsgrenzen van 40 respectievelijk 50 jaar. Die 
leeftijdsgrenzen zijn niet nader onderbouwd. In het Mangold arrest vormde 
het ontbreken van een relatie tussen de leeftijdsgrens enerzijds en de arbeids-
marktstructuur en persoonlijke situatie anderzijds aanleiding om streng te 
toetsen.594 Met name de geschiktheid van de leeftijdsgrens van 40 jaar is twij-
felachtig zolang bewijs ontbreekt dat de arbeidsmarktpositie vanaf die leeftijd 
verslechtert.595

Of het leeftijdsonderscheid in de kantonrechtersformule noodzakelijk is 
om het doel te bereiken is eveneens dubieus.596 Twee alternatieven springen in 
het oog waarbij geen of minder vergaand leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. 
Het leeftijdsonderscheid is een maatstaf voor de slechte arbeidsmarktpositie. 

592 Kamerstukken II, 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 32.
593 CGB 2006-6.
594 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289; RAR 2006, 85 (Mangold).
595 Bouwens acht de formule te grofmazig en daarmee niet geschikt, W.H.A.C.M. Bouwens, 

Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt, oratie VU, BJU Den Haag 2008, 
p. 31.

596 Ook Van Slooten is kritisch, J.M. van Slooten, De inbedding van het gelijkebehandelings-
recht in de arbeidsrechtpraktijk, AR 2007, 40.
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De rechter kan de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemer als zelf-
standig criterium beoordelen, mede lettend op de arbeidsmarktpositie in de 
branche in het algemeen en van het individu in het bijzonder. Die arbeids-
marktpositie komt nu slechts indirect via grofmazige leeftijdsgrenzen tot uit-
drukking. Dat is niet altijd een goede match. Zo is het arbeidsmarktperspec-
tief van een ontslagen stratenmaker van 50 jaar waarschijnlijk slechter dan 
dat van een even oude arts. Toch geldt de kantonrechtersformule voor beiden. 
Ook regionaal kunnen verschillen bestaan. Zo kan de arbeidsmarktsituatie 
in Twente slechter zijn dan in de Randstad.

Naast een leeftijdsonafhankelijk criterium is er een minder vergaand leef-
tijdsonderscheid denkbaar. De wegingsfactor is minder grofmazig via een 
glijdende schaal van 1 tot 2, bijvoorbeeld 42 jaar factor 1,1 en 45 jaar 1,25. Het 
leeftijdsonderscheid in de kantonrechtersformule is omstreden, zo oordeelde 
ook de kantonrechter te Arnhem.597

De kantonrechters vinden hun eigen formule niet discriminatoir. In het 
reeds aangehaalde vonnis van de kantonrechter te Heerlen oordeelt de rech-
ter dat de leeftijdsgerelateerde grenzen van de formule noodzakelijk zijn.598 
De formule vergroot de rechtszekerheid (een voorspelbare en controleerbare 
uitkomst) via een eenvoudig te hanteren systeem, waarbij de C-factor en Aan-
beveling 3.5 onredelijke uitkomsten voorkomen. De rechtszekerheid recht-
vaardigt – mede gelet op het vaststaande gegeven dat aan iedere formule een 
grens getrokken wordt – de noodzakelijkheid van de formule, temeer daar 
een terughoudende toetsing op haar plaats is, aldus de kantonrechter. Ook de 
kantonrechter te Utrecht vond de leeftijdscorrectie wegens dienstjaren door 
de beugel kunnen. De verhoogde inkomensbescherming van oudere werk-
nemers vormde de objectieve rechtvaardiging. De grofmazigheid van het 
instrument valt weg tegen de rechtszekerheid en bovendien kunnen onrede-
lijke resultaten in individuele gevallen worden gecorrigeerd met de C-factor, 
aldus de kantonrechter.599

§4.6.5.3 De Groenvariant
Soms hanteert de rechter een lagere wegingsfactor voor oudere werkne-
mers die op hoge(re) leeftijd in dienst zijn getreden.600 Deze ‘Groenvariant’, 

597 Ktr. Arnhem 15 januari 2007, JAR 2007, 57.
598 Ktr. Heerlen 23 augustus 2006, JAR 2006, 230.
599 Ktr. Utrecht 8 februari 2007, JAR 2007, 61.
600 Ktr. Hilversum 22 oktober 1999, JAR 1999/241. Navolging: Ktr. Zwolle 14 maart 2005, JAR 

2005, 94; Ktr. Zaanstad 22 juli 2002, JAR 2002, 236; Ktr. Almelo 28 februari 2003, JAR 2003, 
110; Ktr. Utrecht 19 februari 1997, JAR 1997, 75; Ktr. Eindhoven 17 april 2007, JAR 2007, 131. 
Geen navolging Ktr. Utrecht 21 januari 2003, JAR 2003, 51 Ktr. Almelo 24 maart 2003, JAR 
2004, 172. Zie ook K. Bodewes, AR 2001, 44.
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genoemd naar de kantonrechter die de uitspraak deed, is omstreden.601 Van 
de 66 uitspraken tussen 2000 t/m 2005 waarin een werknemer ouder dan 
50 jaar betrokken was, is in slechts vijf gevallen (7,5%) de Groen-variant toe-
gepast en de wegingsfactor niet meegenomen.602

Het oogmerk van de Groenvariant is opheffi  ng van de economische belem-
mering om oudere werknemers in dienst te nemen. De Groenvariant gaat er 
kennelijk vanuit – zonder dat te onderbouwen – dat werkgevers er bij hun 
aannamebeleid rekening mee houden dat de oudere werknemers uiteindelijk 
in vaste dienst komen en ontslagen worden.

Kantonrechters die de Groenvariant volgen, zien in de WGBL een argu-
ment om de wegingsfactor buiten beschouwing te laten. Zo achtte de kanton-
rechter te Deventer het passend om de wegingsfactoren bij personeel dat op 
latere leeftijd in dienst is getreden buiten beschouwing te laten, mede doordat 
de wegingsfactoren onderscheid naar leeftijd maken.603 Ook de kantonrech-
ter te Amsterdam zag in het verbod van leeftijdsdiscriminatie bij uitstek gele-
genheid om de leeftijdsgebonden correctiefactor bij personeel dat op latere 
leeftijd in dienst is getreden achterwege te laten.604

De Groenvariant lijkt mij vanuit WGBL-perspectief kwestieus. Werk-
nemers met een gelijke leeftijd worden bij de beëindiging van hun arbeids-
overeenkomst door de kantonrechter ongelijk behandeld op grond van hun 
leeftijd bij indiensttreding. Dat leeftijdsonderscheid bij indiensttreding ver-
eist een objectieve rechtvaardiging. Beperking van de werkgeverslasten is een 
fi nancieel argument dat volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EG en de 
vaste oordelenlijn van de CGB in beginsel geen rechtvaardiging oplevert.605 
Het werkgelegenheidsbeleid vormt een kansrijker argument, aangezien de 
richtlijn dit expliciet noemt als mogelijke rechtvaardiging voor leeftijdsonder-
scheid. Ook dat argument overtuigt niet zolang enig causaal verband tussen 
aannamebeleid van oudere werknemers en hogere ontslagkosten ontbreekt.606 
Bovendien is het geen uitgemaakte zaak dat de rechter zich kan beroepen 
op een werkgelegenheidsargument. De richtlijn geeft die bevoegdheid voor 
werkgelegenheidsbeleid dat in het kader van nationale wetgeving is getroff en. 
Of de Groenvariant daar onder valt, is uiterst twijfelachtig.607

601 C.G. Scholtens, AR 2004,12. 
602 C.J. Loonstra, P. Kruit, Statistiek ontbindingsvergoedingen 2005: een jaar van stabiliteit’, 

AR 2006, 38.
603 Ktr. Deventer 21 maart 2006, JAR 2006, 89.
604 Ktr. Amsterdam 13 april 2007, JAR 2007, 116.
605 HvJ EG 24 februari 1994, zaak C-343/92 (Roks e.a.), Jur. 1994, p. I-587-604; CGB 2005-83.
606 In het Mangold arrest HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289 vormde het ontbreken van 

een relatie tussen de leeftijdsgrens enerzijds en de arbeidsmarktstructuur en persoonlijke 
situatie anderzijds aanleiding om streng te toetsen.

607 Bovendien maakt het feit dat de Groenvariant een minderheidsstandpunt vormt, een 
beroep op werkgelegenheidsbeleid zwak.
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§4.6.5.4 De maximumvergoeding gerechtvaardigd
De ontbindingsvergoeding van jongere - (de formule) en oudere werknemers 
(aanbeveling 3.5) wordt op een andere wijze berekend. De verwijzing naar 
inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd betekent dat met name 
oudere werknemers ‘getroff en’ worden door de maximering van de vergoe-
ding. Aanbeveling 3.5 maakt daarmee indirect leeftijdsonderscheid. De ratio 
van maximering blijkt impliciet uit de koppeling met de inkomstenderving. 
De gedachte is, dat de inkomstenderving van werknemers door het verlies 
van hun arbeid beperkt is tot de pensioengerechtigde leeftijd. De arbeids-
overeenkomst was dan toch geëindigd. Vanaf de pensioenleeftijd hebben 
werknemers doorgaans een andere inkomensvoorziening (AOW en/of aan-
vullend pensioen). Derhalve hebben zij in het algemeen minder behoefte aan 
inkomensbescherming. De kantonrechter te Utrecht verwoordt het als volgt: 
‘De bedoeling kan niet zijn de werknemer een extra beloning (…) te verschaf-
fen waarbij de werknemer erop vooruit gaat ten opzichte van werknemers 
die hun baan behouden. Verweerder zou hierdoor ongerechtvaardigd worden 
verrijkt.’608 De kantonrechter te Heerlen gaat expliciet in op de discrimina-
tievraag: ‘Dat voornoemde Aanbeveling 3.5 (…) indirect discriminatie (…) zou 
opleveren, begrijp ik reeds niet, nu deze aanbeveling gebaseerd is op één van 
de fundamenten van het gehele schadevergoedingsrecht, n.l. dat men niet 
meer schade vergoed krijgt dan die welke men door het schadeveroorzakend 
evenement geleden heeft; dit is ook “billijk”.’609 Ik kom via een andere rede-
nering bij hetzelfde resultaat uit. Een andere berekening voor oudere werk-
nemers vormt leeftijdsonderscheid, dat evenwel gerechtvaardigd wordt door 
de inkomens bescherming die zij genieten vanaf de pensioengerechtigde 
leeftijd.

Het beperken van de inkomensbescherming tot de datum waarop de 
arbeidsovereenkomst was geëindigd en er bovendien een andere inkomens-
voorziening bestaat, lijkt mij een legitiem doel.610 De maximering van de 
vergoeding acht ik gerechtvaardigd zolang er, in navolging van de kanton-
rechtersformule, ruimte is voor beloning van goede trouw en het meenemen 
van verwijtbaarheid in een C-factor. Ook de CGB acht de maximering geoor-
loofd.611

608 Ktr. Utrecht 15 december 1997, JAR 1998, 30.
609 Ktr. Heerlen 23 augustus 2006, JAR 2006, 230.
610 Eén van de redenen om pensioenontslag (bij het bereiken van de de AOW-leeftijd) niet dis-

criminatoir te achten (artikel 7 lid 1 sub b WGBL) is de idee van inkomensbescherming bij 
pensionering. 

611 CGB 2007-182.
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§4.6.6 Kantonrechtersformule in sociaal plan

In vele sociale plannen wordt de kantonrechtersformule gehanteerd, in ver-
schillende varianten. Afgezien van hardheidsclausules wordt in sociale plan-
nen doorgaans volstaan met de factoren A en B. Een correctiefactor komt voor 
zover bekend niet voor. De wegingsfactor wordt regelmatig weggelaten. De 
CGB neemt als uitgangspunt dat het hanteren van de kantonrechtersformule 
wegens de minder gunstige arbeidsmarktpositie van oudere werknemers en 
het belonen van bedrijfstrouw in beginsel niet in strijd is met de WGBL.612 Zij 
is echter kritisch ten aanzien van de leeftijdsgrenzen uit de kantonrechtersfor-
mule, mede door het ontbreken van een billijkheidscorrectie. De CGB achtte 
een sociaal plan waarin de kantonrechtersformule werd gecorrigeerd per 
leeftijdscategorie niet in strijd met de WGBL. Werknemers tot 45 jaar kregen 
75% van de kantonrechtersformule; werknemers van 45 tot 50 jaar ontvingen 
85% van de kantonrechtersformule. Vijftigplussers ontvingen 100% van de 
kantonrechtersformule. Verder was de ontslagvergoeding gemaximeerd op 
100% van het salaris waarop de medewerker recht zou hebben als hij tot pen-
sioendatum had doorgewerkt. Er was geen sprake van verboden onderscheid 
door werknemers een percentage van de kantonrechtersformule te geven 
afhankelijk van hun leeftijd bij boventalligheid.613

§4.6.7 Arbeidsmarktperspectief als activerend criterium

De arbeidsdeelname van oudere werknemers wordt bevorderd door bij het 
bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding nadrukkelijker rekening 
te houden met het arbeidsmarktperspectief. Weging van arbeidsmarktper-
spectief in plaats van leeftijd stimuleert naar verwachting de inzetbaarheid 
van oudere werknemers. Werknemers met een slechte arbeidsmarktpositie 
worden door een hogere vergoeding gecompenseerd voor de ernstige gevol-
gen van het ontslag. Zij vinden minder snel passende arbeid. Een manco 
van leeftijd als criterium (zoals in de wegingsfactor) is dat oudere werkne-
mers met een goede arbeidsmarktpositie aanspraak maken op een vergoe-
ding terwijl zij relatief snel vervangend inkomen genieten. Bouwens bepleit 
daarom het arbeidsmarktperspectief mee te wegen, zowel bij de toetsing van 
de kennelijke onredelijkheid als in de C-factor.614 Wellicht ten overvloede: 
naast de prominentere rol voor het arbeidsmarktperspectief blijven het aantal 
dienstjaren en de relevante feiten en omstandigheden van het geval (zoals 

612 CGB Advies 2007-5, p. 20-21.
613 CGB 2007-103.
614 W.H.A.C.M. Bouwens, Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt, oratie VU, BJU 

Den Haag 2008, p. 17, 40.
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de verwijtbaarheid) van belang bij zowel het ontslag als de hoogte van de 
vergoeding.

§4.6.7.1 Toetsing kennelijk onredelijke opzegging
Toetsing aan het arbeidsmarktperspectief stimuleert werkgevers om te blij-
ven investeren in hun (oudere) werknemers. Scholing en investering maken 
de gevolgen van het ontslag minder ernstig doordat de arbeidsmarktpositie 
van de werknemer waarschijnlijk verbetert. De activerende werking wordt 
vergroot door investeringen in de (oudere) werknemer aan te merken als 
voorzieningen die de mogelijkheden om passend werk te vinden vergroten 
en dat te betrekken bij het oordeel over de kennelijke onredelijkheid.615 Uit 
economisch onderzoek blijkt dat training en scholing het meest eff ectieve 
middel is om werkloosheid te voorkomen.616 Scholing en opleiding leiden tot 
een betere arbeidsmarktpositie.617

Investeringen van de werkgever in de arbeidsmarktpositie van de werk-
nemer maken een opzegging dan ook minder snel kennelijk onredelijk. 
Bovendien is de betere arbeidsmarktpositie aanleiding om een minder hoge 
ontslagvergoeding toe te kennen. Het ontslag van werknemers die aangebo-
den scholingsmogelijkheden niet hebben benut, is minder snel onredelijk.618

Zo kan een win-win-win-situatie ontstaan. De werkgever profi teert van 
een hoger opgeleide werknemer die bij ontslag minder kost. De werknemer 
vergroot zijn brede en duurzame inzetbaarheid (‘employability’) en heeft 
betere kansen op de arbeidsmarkt bij ontslag. Voor de overheid betekent het 
meenemen van het arbeidsmarktperspectief dat er prikkels zijn voor een 
hogere arbeidsdeelname van hoger gekwalifi ceerde oudere werknemers. De 
lagere ontslagvergoeding is een stimulans om eerder uit te zien naar een 
andere baan.

§4.6.7.2 Aanpassing kantonrechtersformule
Als gezegd, zijn de gehanteerde leeftijdsgrenzen van 40 en 50 jaar kwestieus. 
Expliciete weging van de arbeidsmarktpositie verbetert de aansluiting tussen 
de vergoeding en de arbeidsmarkt en neemt het WGBL-gevaar weg.619 Kan-
tonrechters houden bij de ontbinding vrijwel nooit expliciet rekening met de 

615 Bouwens, p. 17.
616 J. Boone, J.C. van Ours, ‘Eff ective active labor market policies’, Discussion paper, Tilburg: 

Tilburg University 2004.
617 A. Baris, E. Verhulp, Scholing en ontslag: fl exibiliteit en werkzekerheid, SMA 2006, 2.
618 Ktr. Den Haag 30 mei 2007, JAR 2007, 170.
619 Idem Bouwens, 2008, p. 40.
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arbeidsmarktpositie.620 Dat is slechts anders wanneer de werknemer concreet 
uitzicht heeft op een andere baan.621

Opname van de arbeidsmarktpositie in de kantonrechtersformule sti-
muleert scholing. Heeft een werknemer een goede arbeidsmarktpositie dan 
ontvangt hij een lagere ontslagvergoeding. Voorgesteld is om het arbeids-
marktperspectief te verdisconteren in de C-factor.622 Wanneer de werkgever 
aannemelijk maakt – bijvoorbeeld aan de hand van vacatures of CWI-cijfers – 
dat er naar verwachting binnen zes maanden passend werk te vinden is voor 
de werknemer, kan C op 0,5 worden gesteld. Afhankelijk van de vooruitzich-
ten op de arbeidsmarkt kan C worden aangepast.

Om de arbeidsmarktpositie te expliciteren, kan de kantonrechtersformule 
worden uitgebreid tot Arbeidsmarktpositie x Beloning x Correctiefactor x 
Dienstjaren. Deze formule vergroot de transparantie van de arbeidsmarkt-
positie en voorkomt dat arbeidsmarktpositie en correctiefactor op één hoop 
worden gegooid. Heeft de werknemer een nieuwe baan, dan kan de Arbeids-
marktfactor verlaagd worden. Een verlaging tot nul acht ik ongewenst omdat 
zonder vergoeding geen rekening wordt gehouden met de verwijtbaarheid en 
de beloning van bedrijfstrouw. De Arbeidsmarktfactor kan op een minimum 
van bijvoorbeeld 0,1 worden bepaald. Denkbaar is eveneens een gefi xeerde 
ondergrens van bijvoorbeeld twee maandsalarissen. Bij het bepalen van de 
factor arbeidsmarktpositie kan rekening worden gehouden met scholings-
inspanningen. Die gedachte sluit aan bij de motie Verburg en Bussemaker. 
Daarin werd de regering verzocht rekening te houden met scholingsinspan-
ningen bij het toekennen van een ontslagvergoeding.623

§4.7 Fiscale maatregelen

§4.7.1 Het belang van het fi scale instrument om vervroegde uittreding te 
ontmoedigen

Fiscale wet- en regelgeving is één van de belangrijkste sturingsinstrumenten 
voor de overheid om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te stimule-
ren. De overheid mag namelijk niet ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van 
werknemers. De door Nederland geratifi ceerde ILO-Verdragen nr. 87 en nr. 

620 Een uitzondering is Ktr. Amsterdam 22 april 1999, JAR 1999, 133.
621 Ktr. Delft 13 november 1997, Prg. 1998, 4965; Ktr. Alkmaar 24 april 2003, JAR 2003, 161; Ktr. 

Amsterdam 11 augustus 2006, JAR 2006, 248. Verzwijging van een nieuwe baan of con-
creet uitzicht daarop kan aanleiding zijn tot herroeping van de ontbindingsbeschikking, zie 
HR 19 december 2003, JAR 2004, 120 (Van Gruijthuijsen/Rabobank).

622 Bouwens 2008, p. 40.
623 Kamerstukken II 2004-05, 29 804, nr. 5, nr. 14 en nr. 17, p. 1-2.
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98 garanderen het recht voor werkgevers en werknemers om zich te organi-
seren en om geheel vrij van iedere vorm van overheidsinvloed over collectieve 
arbeidsvoorwaarden te onderhandelen.624 De totstandkoming en de inhoud 
van arbeidsvoorwaarden zijn in beginsel de verantwoordelijkheid van werk-
gevers en werknemers en hun organisaties.625 Wanneer werkgevers en werk-
nemers arbeidsvoorwaarden overeenkomen waardoor oudere werk nemers 
kunnen uittreden, staat de overheid het fi scale instrument ter beschikking. 
Het wekt dan ook geen verbazing dat dit instrument nadrukkelijk is ingezet. 
Zo stond in het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II dat rege-
lingen die het mogelijk maken om te stoppen met werken voor het bereiken 
van de leeftijd van 65 jaar wegens de vergrijzingsproblematiek niet langer 
fi scaal moesten worden gefacilieerd.626 Beoogd werd daarmee de arbeids-
deelname van ouderen te bevorderen en vervroegde uittreding tegen te gaan. 
Naast de fi scale afschaffi  ng van VUT en prepensioen (zie hoofdstuk 7) wilde 
de wetgever de sluiproute van ontslagvergoedingen als verkapte VUT-rege-
lingen afsluiten. De overheid gebruikt belastingwetgeving om niet fi scale 
doelstellingen te realiseren.627

§4.7.2 Stamrecht als uittredingsroute

De ontslagvergoeding kan met behulp van een stamrecht fi scaal gefacilieerd 
worden omgezet in periodieke uitkeringen.628 Het stamrecht geeft recht op 
een reeks toekomstige uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven 
loon. Dat vormt voor oudere werknemers een aantrekkelijk alternatief voor 
een eenmalige uitkering van de ontslagvergoeding.

Het stamrecht heeft drie voordelen. Bij een éénmalige uitkering van de 
ontslagvergoeding is de kans groot dat men in het hoogste progressieve belas-
tingtarief terecht komt. De gespreide uitkeringen kunnen zorgen voor een 
lager belastingtarief. Doordat de ontslagvergoeding niet in één keer wordt 
belast maar ten tijde van de daadwerkelijke (periodieke) uitkeringen, vindt 
belastinguitstel plaats. Daarnaast kan het stamrechtkapitaal door het uitstel 
aangroeien doordat het kapitaal rendeert.629

624 Uitgebreid met verwijzingen A. Stege, Het recht op collectief onderhandelen en het mede-
dingingsrecht, TOR 2001, 13. Hij wijst tevens op artikel 6 lid 4 ESH en ILO-verdrag 154 
betreff ende de bevordering van collectief onderhandelen.

625 Vergelijk Toetsingskader AVV CAO-bepalingen, Stcrt. 1998, 240 laatstelijk gewijzigd in 
Stcrt. 2006, 232.

626 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 4.
627 Over de (on)wenselijkheid daarvan H.M. Kappelle, Sturen of volgen? Fiscaal instrumenta-

lisme bij pensioenen, oratie VU 2005.
628 Deze stamrechtvrijstelling is opgenomen in artikel 11 lid 1 onder g Wet LB 1964.
629 Bij uitkeringen na 65 jaar kan sprake zijn van een tariefsvoordeel.
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Door de periodieke uitkeringen kunnen oudere werknemers een vaste 
inkomensvervangende uitkering genieten.630 Een periodieke uitkering tot 
aan de (pre)pensioengerechtigde leeftijd stimuleert oudere werknemers om 
het arbeidsproces te verlaten. De regering vreesde dat bij de fi scale afschaf-
fi ng van de VUT de stamrechtvrijstelling gebruikt zou worden als VUT-
achtige regeling. Werkgevers zouden het geld dat bestemd was voor de VUT 
in stamrechtvrijstellingen kunnen omzetten. Daarom is bij het wetsvoorstel 
inzake de fi scale afschaffi  ng van VUT en prepensioen voorgesteld de stam-
rechtvrijstelling te schrappen:

‘Zonder de afschaffi  ng van de stamrechtvrijstelling zou voor werkgevers en werk-
nemers derhalve de weg open blijven staan om op eenvoudige wijze in onderling 
overleg VUT- of prepensioenregelingen zodanig vorm te geven, dat nog steeds fi s-
caal gefacilieerd vervroegd kan worden uitgetreden.’631

Het voornemen leidde tot protesten vanuit de Kamer. Afschaffi  ng zou het 
gebruik van de stamrechtvrijstelling voor het starten van een onderneming 
en voor het vermijden van pensioengaten belemmeren. In eerste instantie 
pareerde de regering die argumenten. Het na belastingheffi  ng resterende 
bedrag kon nog steeds worden aangewend voor de start van een onder neming. 
Eventuele pensioengaten konden ook zonder de stamrechtvrijstelling worden 
bestreden.632 Uiteindelijk bleef, door aanname van het amendement Verburg/
De Vries, – ondanks de ten stelligste ontrading daarvan door het kabinet – het 
stamrecht behouden.633

In vergelijking tot VUT en prepensioen betaalt de werknemer niet mee 
aan de vertrekregeling.634 Het kapitaal moet vooraf door de werkgever gefi -
nancierd worden. Desondanks is het stamrecht een alternatief om vervroegde 
uittreding te faciliteren.

§4.7.3 Fiscale beperking van de ontslagvergoeding als uittredingsroute

Oudere werknemers vloeien vaak af met een (relatief) hoge ontslagvergoeding. 
Om vervroegde uittreding via ontslagvergoedingen tegen te gaan is in artikel 
32aa Wet op de loonbelasting een bepaling opgenomen waarin VUT-achtige 
regelingen fi scaal worden ontmoedigd. Regelingen die (nagenoeg) uitslui-

630 De periodieke uitkering mag overigens niet later ingaan dan bij 65 jaar en niet worden afge-
kocht.

631 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 35.
632 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 10, p. 83-84; nr 18, p. 16.
633 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 51; Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 37, p. 6.
634 L. Jansen, Fiscale maatregelen 2005: gevolgen voor de praktijk, AR 2005, 4.
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tend dienen ter overbrugging van de periode tot de feitelijke ingangsdatum 
van een pensioenregeling of tot de ingangsdatum van de AOW of ter aanvul-
ling van pensioenuitkeringen, kunnen worden getroff en door de eindheffi  ng 
van artikel 32aa van de Wet LB. Wanneer de ontslagvergoeding ‘ruikt’ naar 
een VUT-regeling geldt een eindheffi  ng – in de wandelgangen VUT-boete 
genoemd – van 52%.635 De VUT-boete wordt geheven bij de inhoudingsplich-
tige. Verhaal op de werknemer is niet mogelijk.636 Bij twijfel of de VUT-boete 
van toepassing is, kan de regeling vooraf worden voorgelegd aan de belasting-
inspecteur.637 Bij wijze van overgangsrecht geldt tot en met 31 december 2010 
een tarief van 26%.638 Bij een ontslagvergoeding van € 100.000 die als VUT-
regeling kwalifi ceert betaalt de werkgever dus € 126.000,-. De werknemer 
ontvangt door het progressieve belastingtarief van 52% netto € 48.000,-.639

De dreiging van de VUT-boete wordt bepaald door het bereik van de fi scale 
VUT-defi nitie. Deze is neergelegd in artikel 32aa lid 6 Wet LB. Dat artikellid 
omschrijft een regeling voor vervroegde uittreding (RVU)640 als volgt:

‘Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die of 
een gedeelte van een regeling dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft 
voorafgaand aan het ingaan van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling of de 
Algemene Ouderdomswet te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen 
ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de uitkering 
ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel tot het aanvullen van uitkeringen 
ingevolge een pensioenregeling. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt 
een regeling niet als regeling voor vervroegde uittreding aangemerkt, voor zover die 
regeling een pensioenovereenkomst inhoudt als bedoeld in de Pensioenwet.’

Deze ruime VUT-defi nitie leidde in 2005 tot consternatie in de rechtspraktijk 
en bij sociale partners. Die consternatie werd vergroot na het beleidsbesluit 
van de staatssecretaris van Financiën de dato 26 mei 2005.641 De kwantita-
tieve toets uit dat besluit leidde tot de vrees en onrust dat veel ontslagver-
goedingen van ouderen zouden worden getroff en door de VUT-boete. Naar 

635 Artikel 32aa lid 1 Wet LB.
636 Besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M, nr. 2.
637 Artikel 32aa lid 7 Wet LB.
638 Art. XIII, onderdeel B, Wet aanpassing fi scale behandeling VUT/prepensioen en introduc-

tie levensloopregeling, Wet van 24 februari 2005, Stb. 2005, 115; Kamerstukken II 2003-04, 
29 760, nr. 3, p. 46.

639 Het voorbeeld is ontleend aan I.H. Vermeeren-Keijzers, P. Rietbroek, ‘Pas op bij ontslag 
oudere werknemers!’, AR 2005, 39.

640 In verband met de leesbaarheid hanteer ik verder het begrip VUT. Technisch gezien is fi s-
caal sprake van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU).

641 Besluit van 26 mei 2005, nr. DGB 2005/3299M.
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aanleiding van persberichten642 en diverse kritische Kamervragen643 werd het 
besluit door de staatssecretaris opgeschort644 en volgde op 8 december 2005 
een nader besluit met ingrijpende versoepelingen. Het besluit is op 1 januari 
2006 in werking getreden.645

§4.7.3.1 De beperkte betekenis van de VUT-boete
De betekenis van de VUT-boete als instrument om uittreding van oudere 
werknemers te bestrijden is aanzienlijk beperkt door voornoemd besluit van 
8 december 2005. Daarin is een kwalitatieve toets van de ontslagreden opge-
nomen waardoor – tot tevredenheid van sociale partners – de VUT-boete in 
verreweg de meeste ontslagsituaties buiten beeld blijft. Kort gezegd wordt 
een reorganisatieontslag en een individueel niet-leeftijdgerelateerd ontslag 
niet bedreigd door de VUT-boete. De VUT-boete wordt slechts opgelegd wan-
neer de ontslagvergoeding zowel de toets van de ontslagreden (de kwalitatieve 
toets) als de hoogte van de ontslagvergoeding (de kwantitatieve toets) niet 
doorstaat.

Bij een bedrijfseconomisch ontslag – een reorganisatie die plaatsvindt met 
het oog op de vermindering van het personeelsbestand op basis van objectieve 
criteria zoals het Lifo-systeem of de afspiegelingsregel – is er geen intentie 
om oudere werknemers vervroegd uit te laten treden. ‘Bij zo’n reorganisatie 
krijgen de werknemers die worden ontslagen door middel van bijvoorbeeld 
een sociaal plan een compensatie voor (een deel van) het loon dat ze door 
het ontslag missen en als overbrugging naar de volgende baan.’646 Er vindt 
geen eindheffi  ng plaats. In het fi scale besluit van 8 december 2005 wordt het 
Lifo-systeem nog aangemerkt als objectief criterium. Toepassing daarvan is 
niet verstandig. Civielrechtelijk geldt immers (zie §4.2) vanaf 1 maart 2006 
het afspiegelingsbeginsel als verplichte objectieve maatstaf.

De VUT-boete wordt wel geheven bij een regeling op grond waarvan alle 
werknemers vanaf een bepaalde leeftijd (zoals 55, 60 of 62) de mogelijkheid 
hebben om met fi nanciële ondersteuning uit te treden en waarbij niet wordt 
voldaan aan de kwantitatieve toets. In de literatuur is opgemerkt dat een 
ouderenregeling in een sociaal plan daarom getroff en kan worden door de 
VUT-boete.647 Wat daar ook van zij, zo’n regeling waarbij slechts werknemers 

642 Het Financieele Dagblad 31 mei 2005, Gouden handdruk extra zwaar belast; Het Finan-
cieele Dagblad 1 juni 2005, Ontslagboete.

643 Vergelijk Aanhangsel Handelingen II 2005-06, nr. 1998, p. 4259-4260.
644 Besluit van 8 juni 2005, nr. DGB 2005/3620M; vergelijk Persbericht Ministerie van Finan-

ciën 1 juni 2005, Ontslaguitkeringen blijven mogelijk.
645 Besluit van 8 december 2005, nr. DGB 2005/6722M. 
646 Besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M.
647 I.H. Vermeeren-Keijzers, P. Rietbroek, Nogmaals opgepast bij ontslag van oudere werk-

nemers, AR 2005, 65.
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vanaf een bepaalde leeftijd kunnen uittreden, lijkt mij in strijd met de WGBL 
en daarom niet toelaatbaar. De VUT-boete dreigt eveneens indien oudere 
werknemers gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling die leef-
tijdsonafhankelijk is geformuleerd. Aangezien er geen bedrijfseconomisch 
verplicht ontslag aan de uittreding ten grondslag ligt, moet de hoogte van de 
ontslagvergoeding nog getoetst worden.

Ook een uitkering bij een individueel ontslag zal in het algemeen niet 
geraakt worden door de VUT-boete, zo meldt het besluit. Daaronder valt ook 
een individueel ontslag met als ontslagreden onenigheid over het te voeren 
beleid of onverenigbaarheid van karakters. De ontslagvergoeding op basis 
van de kantonrechtersformule blijft in beginsel gevrijwaard van de VUT-
boete.648 Het is daardoor betrekkelijk eenvoudig voor een werkgever en een 
oudere werknemer om via een ontbindingsbeschikking of individuele beëin-
digingsovereenkomst afscheid van elkaar te nemen zonder de VUT-boete te 
riskeren.

Riskant is het slechts wanneer structureel oudere werknemers vanaf een 
bepaalde leeftijd wegens onenigheid over het te voeren beleid of onverenig-
baarheid van karakters worden ontslagen. Dat kan de inspecteur op het idee 
brengen dat het een vermomde uittredingsregeling betreft. Bij verschil van 
inzicht met de inhoudingsplichtige moet de inspecteur bewijs leveren dat het 
gaat om een vermomde regeling voor vervroegd uittreden.649

§4.7.3.2 Kwantitatieve toets
Als gezegd zal de toetsing van de ontslagreden in de meeste gevallen er toe 
leiden dat de VUT-boete niet van toepassing is. Is dat niet het geval, dan kan 
de VUT-boete alsnog ontlopen worden indien voldaan is aan de kwantitatieve 
toets. Aan de hand van de hoogte van de uitkeringen wordt getoetst of de 
regeling tot doel heeft om oudere werknemers uit te laten treden. De VUT-
boete is niet verschuldigd indien de periodieke uitkering eindigt vóórdat de 
werknemer de leeftijd van 55 jaar had bereikt en geen enkele uitkering op jaar-
basis meer dan het laatstgenoten jaarloon bedroeg. Dit is de 55-jaar-toets.650 
De beperking dat de uitkeringen niet hoger mogen zijn dan het jaarloon is 
ingesteld om te voorkomen dat in feite toch een inkomensvoorziening vóór 
ingang van het pensioen gecreëerd wordt via het ‘uitsmeren’ van de uitkerin-
gen na 55 jaar.

De ontslagvergoeding wordt evenmin beboet voor 55-plussers die een uit-
kering genieten die minder dan 70% van het laatstgenoten salaris bedraagt. 

648 Zie ook Persbericht Ministerie van Financiën 1 juni 2005, Ontslaguitkeringen blijven moge-
lijk.

649 Vergelijk Handelingen I 2004-05, 29 760, nr. 15, p. 730-731.
650 Zie over de leeftijdsgrens van 55 jaar ook Kamerstukken I 2004-05, 29 760, nr. D. p. 4.
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Dit is de 70%-toets. Volgens het besluit gaat het inkomensvervangende 
karakter van de stamrechtregeling na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar 
geleidelijk aan verschuiven van een voorziening ter overbrugging naar de 
volgende dienstbetrekking naar een oudedagsvoorziening. Daarom wordt de 
grens verlaagd naar 70% in plaats van 100% van het laatstgenoten loon, aldus 
de toelichting bij het besluit.651 Bij die berekening tellen overige inkomsten 
uit de arbeidsovereenkomst, zoals WW, WIA/WAO, prepensioen en levens-
loop, mee bij het bepalen van de grens van 70% van het laatstverdiende loon. 
Regelingen die later ingaan dan twee jaar vóór de pensioendatum merkt de 
belastingdienst aan als VUT en worden beboet. De 24 maanden periode is 
een anti-misbruikelement. Er wordt dan overbrugging naar het pensioen 
verondersteld. Niet onbelangrijk voor de praktijk is dat het begrip pensioen-
datum niet nader is uitgewerkt. De gedachte kan bij de belastinginspecteur 
postvatten dat de prepensioendatum of fl exibele pensioendatum maatgevend 
is voor de 24-maandentermijn.652 Die gedachte is onjuist. Bedoeld is de vaste 
pensioenleeftijd. De onduidelijke formulering mag in verband met de rechts-
zekerheid en het punitief karakter van de eindheffi  ng niet ten nadele van 
sociale partners worden uitgelegd.

Om de eindheffi  ng te voorkomen moet het stamrecht bovendien voldoen 
aan de volgende voorwaarden: (1) de pensioendatum mag na de berekening 
niet meer gewijzigd worden en (2) de laatste uitkering mag niet minder zijn 
dan 75% van de hoogste uitkering. De twee voorwaarden zijn bedoeld om 
manipulatie na uitvoering van de toets te voorkomen.

§4.7.3.3 Overgangsrecht
De VUT-boete geldt niet voor ontslagvergoedingen of stamrechten die onder 
het overgangsrecht van artikel 38c Wet LB vallen. Dat betekent dat de VUT-
boete niet van toepassing is op ontslagvergoedingen en stamrechtregelingen 
die op 31 december 2004 bestonden en ingevolge welke uitsluitend uitkerin-
gen kunnen worden gedaan aan werknemers die:
a) voor 1 januari 2006 reeds één of meer uitkeringen ingevolge de regeling 

genoten of
b) vóór 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

Stamrechtregelingen en ontslagvergoedingen die voor 26 mei 2005 zijn over-
eengekomen worden niet aangemerkt als VUT-regeling mits de arbeidsover-
eenkomst vóór 1 januari 2006 is geëindigd.

651 op. cit. Besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M.
652 Idem, Vermeeren-Keijzers en Rietbroek, AR 2005, 65.
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§4.7.3.4 Ontmoediging van stamrecht bij individueel ontslag
Door de soepele criteria blijft het stamrecht een aantrekkelijk alternatief voor 
de VUT als uittredingsroute, zo blijkt uit het voorgaande. Het risico dat het 
stamrecht fi scaal als verkapte VUT-regeling wordt aangemerkt (en beboet) is 
gering. Zolang partijen afscheid van elkaar nemen wegens onenigheid over 
het te voeren beleid kan – al dan niet via de kantonrechter – het stamrecht 
buiten de reikwijdte van de VUT-boete worden gebracht. Het fi scale ontmoe-
digingsbeleid om de sluiproute van de ontslagvergoeding als verkapte uit-
tredingsregeling tegen te gaan is daarmee eenvoudig te ontgaan. Dat kan een 
belemmering vormen om oudere werknemers te behouden voor de arbeids-
markt. Bij een bedrijfseconomisch ontslag zijn de ontslagen gelijkelijk ver-
deeld over alle leeftijdsgroepen in het bedrijf.653 Hantering van stamrechten 
met uittreding van oudere werknemers als oogmerk is daar niet reëel. Bij het 
individueel ontslag zijn er daarentegen geen objectieve criteria die voorko-
men dat oudere werknemers worden geselecteerd om af te vloeien. Daarom 
is het bij het individueel ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie goed 
mogelijk dat het stamrecht als uittredingsroute voor oudere werknemers fun-
geert. Door individuele ontslagen niet langer te vrijwaren van de VUT-boete 
– tenzij voldaan is aan de kwantitatieve toets – kan de ontslagvergoeding als 
uittredingsregeling worden tegengegaan.

§4.7.4 Seniorenverlof als uittredingsroute

Misbruik van seniorenregelingen als vervanging voor VUT moest worden 
voorkomen. Het was volgens het kabinet niet mogelijk om seniorenregelin-
gen volledig uit te zonderen van de VUT-boete omdat de VUT-regelingen dan 
onder de noemer seniorenregeling zouden kunnen worden voortgezet. Tege-
lijkertijd ondersteunde het kabinet de doelstellingen van seniorenregelingen 
om werknemers langer gezond aan het arbeidsproces te laten deelnemen. 
Dat deed het door te eisen dat minimaal de helft van de arbeidsduur feitelijk 
gewerkt moet worden om de VUT-boete van artikel 32aa Wet LB te ontlopen. 
De feitelijk vereiste werkduur is gekoppeld aan de tien jaar vóór de pensioen-
datum liggende geldende arbeidsduur.654

Seniorenregelingen en deeltijd-VUT zonder feitelijke werkzaamheid van 
50% zijn fi scaal belast. Het genieten van (levensloop)verlof telt niet mee als 
feitelijk werken.655 Zonder die eis van feitelijke werkzaamheid zouden sociale 
partners seniorenregelingen, levensloop en deeltijdVUT kunnen misbruiken 

653 Idem, Handelingen I 2004-05, 29 760, nr. 15, p. 730.
654 Artikel 85b Uitvoeringsregeling LB 2001.
655 Brief van SZW van 24 juni 2005 aan de STAR met kabinetsstandpunt over vragen VPL, 

 kenmerk AV/PB/05/48052.
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om de uittredingsdatum van oudere werknemers naar voren te halen.656 Dat 
had gekund door een seniorenregeling de vorm te geven van een deeltijd-
VUT van 50% (vermindering van de arbeidsduur met de helft) en het overige 
deel onbetaald verlof te nemen. Het wegvallende inkomen uit het onbetaald 
verlof zou via een levensloopregeling gecompenseerd kunnen worden. Ook 
een seniorenverlof van één dag per week zou met een goed gevulde levens-
loopvoorziening de uittreeddatum aanzienlijk kunnen vervroegen.

Overigens was de fi scale broekriem vóór de aanpassing in 2006 strakker. 
Toentertijd was maximaal 10% arbeidsduurvermindering toegestaan. Die 
regeling werd kritisch onthaald. De praktijk zou creatieve wegen vinden om 
dat fi scaal instrumentalisme657 te ontgaan. Zo zouden seniorendagen worden 
vervangen door ziektedagen, thuiswerkdagen of werkdagen op papier. Een 
ander geopperd alternatief was de creatie van een deeltijdfunctie tegen een 
hoger loon.658

De eis dat minimaal de helft van het aantal arbeidsuren gewerkt moet 
worden, voorkomt vervroegde uittreding van oudere werknemers. Misbruik 
van seniorenregelingen is nog steeds mogelijk, maar die route is in strijd 
met de wet. Er hoeft niet feitelijk gewerkt te worden bij vakantieverlof, ziekte 
en arbeidsongeschiktheid.659 Zo is het mogelijk om seniorenverlof te nemen, 
waarna de oudere werknemer zich ziek meldt. De werkgever is dan verplicht 
het loon twee jaar lang door te betalen. Voldoet hij niet aan zijn reïntegratie-
verplichtingen, dan kan die loondoorbetaling in totaal drie jaar duren, als de 
werknemer dan tenminste nog steeds in dienst is. Een ander alternatief is om 
werknemers thuis te laten werken. Wanneer werknemer en werkgever het er 
over eens zijn dat de werknemer niet meer hoeft terug te keren op de werk-
plek, is die route denkbaar (maar niet toelaatbaar). Het in dienst houden van 
de werknemer tot aan de pensioengerechtigde leeftijd zonder hem te werk te 
stellen – op non-actiefstelling met behoud van loon – is onderworpen aan de 
VUT-boete. Dat de fi scus op de werkvloer controleert of er feitelijk gewerkt is, 
lijkt mij evenwel sterk. Hier kan zich een handhavingsprobleem voordoen.

§4.7.5 Belasting op vervroegde pensionering

Een plan uit het regeerakkoord van 2007 is de belasting op het aanvullend 
pensioen voor werknemers die vóór de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met 

656 Zie ook L. Jansen, Oudere werknemers en de Wet VPL, AI 2006-1, p. 18-19.
657 Zie over dat begrip H.M. Kappelle, Sturen of volgen? Fiscaal instrumentalisme bij pensioenen, 

oratie VU 2005.
658 VN 2005/19.3; vergelijk VN 2005-35.15.
659 Wijzigingsregeling enige Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën 12 december 

2005, DDB 2005/0062 M, Stcrt. 2005, 251.
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werken. In de wandelgangen is deze heffi  ng omschreven als Bosbelasting of 
bejaardentaks.660 De belasting wordt vanaf 2011 geheven bij werknemers (1) 
geboren na 1945 die (2) voor hun 65e gepensioneerd zijn en (3) een aanvullend 
pensioen ontvangen groter dan € 18.000,-. De idee is dat mensen die geboren 
zijn na 1945 en voortijdig stoppen met het verrichten van betaalde arbeid 
vanaf 2011 (wanneer zij recht op AOW hebben) een bijdrage naar draagkracht 
leveren aan het welvaartsvast houden van de AOW. Die bijdrage is een hef-
fi ng over het aanvullend pensioen. De heffi  ng is in 2011 0,6% van het bedrag 
boven € 18.000,- tot maximaal het plafond van de tweede belastingschijf (in 
2007 € 31 122). De boete is derhalve begrensd. Jaarlijks wordt de heffi  ng met 
0,6% verhoogd tot in 2040 de heffi  ng 17,9% is, het premiepercentage van 
de AOW. Hoewel het doel van de heffi  ng ziet op de betaalbaarheid van de 
AOW en de belasting daarom in de wandelgangen ook wel AOW-boete wordt 
genoemd, klopt die benaming technisch gezien niet. Er wordt namelijk niet 
geheven over de AOW maar ten behoeve van de AOW. De belasting stimu-
leert langer doorwerken omdat werknemers die tot hun 65e doorwerken geen 
‘boete’ hoeven te betalen. Iedere maand die een werknemer doorwerkt na 63 
jaar leidt tot een arbeidsbonus, een verlaging van de AOW-boete. Een werk-
nemer die bij 64 jaar uittreedt, betaalt dus de helft van de AOW-boete (in 2011 
3%).

Het plan lijkt niet op alle punten doordacht. Zo is de positie van werkne-
mers die onvrijwillig uittreden niet geregeld. Ook werknemers die gedwon-
gen ontslagen worden, kunnen onderworpen worden aan de bejaardentaks.661 
In het voorjaar van 2008 bleek dat er grote twijfels bestaan ten aanzien van 
de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst van de belasting. Nochtans lijkt 
de belasting toch te worden ingevoerd.662

Ook de Commissie Arbeidsparticipatie pleitte voor een doorwerkbonus 
voor 60-plussers of een forse bonus als beloning voor langer doorwerken, 
uit te keren op de 65e verjaardag. Die doorwerkbonus zou doorwerken tot 
65 jaar aantrekkelijker maken en uittreding van ouderen tegengaan, aldus 
de Commissie.663 Het kabinet kondigde aan bij de begroting 2009 te beslui-
ten over de AOW-heffi  ng en de doorwerkbonus.664 Een paradoxaal element 
in de regeling is dat de doorwerkbonus ook geldt voor mensen die gebruik 
maken van de levensloopregeling. Die mensen hoeven feitelijk niet (voltijd) 
door te werken om te kunnen genieten van de doorwerkbonus. In antwoord 

660 Handelingen II 2007-08, nr. 55, p. 3956-3958; De Telegraaf 23 februari 2008, Bejaardentaks 
te complex; Bosbelasting leidt tot hoofdbrekens kabinet; De Telegraaf 24 februari 2008, 
Christenunie twijfelt over bosbelasting.

661 A.W. Rutten, SR 2007-6, p. 209.
662 De Telegraaf 5 maart 2008, Bosbelasting komt er toch.
663 Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, 16 juni 2008, p. 70.
664 Kamerstukken II 2007-08, 29544, nr. 158, p. 16.
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op Kamervragen hierover maakte het kabinet bekend in voorjaar 2009 te 
berichten of het mogelijk en uitvoerbaar is de fi scale wet- en regelgeving op 
dat punt aan te passen.665

§4.7.6 Extra arbeidskorting oudere werknemers

Om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te stimuleren, geldt vanaf 1 
april 2002666 voor oudere werknemers een verhoogde arbeidskorting.667 Het 
idee dat de werknemer een met de leeftijd oplopende arbeidskorting krijgt, is 
afkomstig uit het Belastingplan 2002.668 De extra arbeidskorting gaat in bij 
het begin van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 58 jaar wordt bereikt en 
wordt als volgt berekend:669

Voor de werknemer die bij het begin van het kalenderjaar 57, 58 of 59 jaar is: 
1,795% van dat loon over de eerste € 8.132. Over het loon daarboven wordt 14,954% 
berekend. De arbeidskorting is voor deze werknemer maximaal € 1.604.

Voor de werknemer die bij het begin van het kalenderjaar 60 of 61 jaar is: 
1,795% van dat loon over de eerste € 8.132. Over het loon daarboven wordt 17,467% 
berekend. Voor deze werknemer is de arbeidskorting maximaal € 1.849.

Voor de werknemer die bij het begin van het kalenderjaar 62 jaar of ouder is: 
1,795% van dat loon over de eerste € 8.132. Over het loon daarboven wordt 19,990% 
berekend. De arbeidskorting voor deze werknemer is maximaal € 2.095.

De leeftijd van 58 jaar werd bewust gekozen in verband met de afnemende 
arbeidsdeelname vanaf die leeftijd, zo volgt uit de wetsgeschiedenis:

‘De reden hiervoor (de leeftijd van 58 jaar, toevoeging MH) is dat de participatie-
graad vanaf die leeftijd onder de 40% zakt en zeer snel verder afneemt tot 15% 
bij een leeftijd van 61 jaar en uiteindelijk 8% bij een leeftijd van 64 jaar. Het doel 
van de maatregel is om werken voor ouderen aantrekkelijker te maken dan niet-
werken. Door aan te grijpen bij een leeftijd van 58 jaar wordt enerzijds beoogd 
mensen die jonger zijn dan 58 jaar te bewegen langer door te werken. Anderzijds 
wordt beoogd om het doorwerken voor mensen van 58 jaar of ouder zelf aantrek-
kelijker te maken.’670

665 Aanhangsel Handelingen II 2008-09, p. 1145-1146. Vergelijk Financieel Dagblad 9 oktober 
2008, Weeff out in bonus voor doorwerken repareren.

666 Artikel X Belastingplan 2002-I, Wet van 14 december 2001, Stb. 2001, 640.
667 Kamerstukken II 2001-02, 28 013, nr. 3, p. 26. Voor werknemers vanaf 65 jaar geldt een oude-

renkorting, zie artikel 22b Wet LB.
668 Artikel I, onderdeel J Belastingplan 2002-I, Wet van 14 december 2001, Stb. 2001, 640.
669 Zie artikel 22a lid 3 Wet LB.
670 Kamerstukken II 2001-02, 28 013, nr. 3, p. 26.
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In de nota naar aanleiding van het verslag merkte de wetgever op dat aange-
sloten werd bij de andere sociale zekerheidsregelingen, waar de leeftijdsgrens 
van 57,5 gehanteerd werd. Omdat in de fi scaliteit niet met maanden werd 
gewerkt, werd de aanvullende arbeidskorting vanaf 58 jaar toegekend.671 Dat 
argument wekt – in tegenstelling tot het argument van de dalende arbeids-
deelname – enige bevreemding. Nog afgezien van het feit dat de fi scaliteit 
geen ‘andere sociale zekerheidsregeling’ is, kent de sociale zekerheid ver-
scheidene leeftijdsgrenzen die afwijkend zijn, zoals de IOAW (50) en de 
dagloongarantieregeling (55 jaar). Betwijfeld kan worden of de leeftijd van 
58 jaar nog op zijn plaats is. Het beslismoment om vrijwillig uit te treden 
ligt niet rond de 58 jaar. Na de fi scale afschaffi  ng van VUT en prepensioen 
is de pensioeningangsdatum verlegd naar 65 jaar. Vervroegde pensionering 
via actuariële korting van het ouderdomspensioen of levensloop is nog steeds 
mogelijk maar fi scale stimulering om door te werken zal eff ectiever zijn 
vanaf een leeftijd waarop de uittreedbeslissing plaatsvindt. Zonder dat ik dat 
empirisch kan onderbouwen, ligt een leeftijd rond de 62 jaar vermoedelijk 
dichter bij dat beslismoment.672

Het eff ect van de verhoogde arbeidskorting op de arbeidsdeelname van 
ouderen lijkt bijzonder klein.673 Ten eerste betwijfel ik of werknemers über-
haupt bekend zijn met de regeling. En mocht dat al zo zijn, dan valt niet te 
verwachten dat een extra arbeidskorting van deze omvang oudere werkne-
mers over de streep trekt om weer te gaan werken of door te blijven werken.

Wellicht gaat dat binnenkort anders worden. Op aanraden van de Com-
missie Arbeidsparticipatie gaat het kabinet de arbeidskorting ‘beter richten 
en verhogen’.674 Hoe die beter gerichte en verhoogde arbeidskorting nieuwe 
stijl er uitziet, is thans nog niet duidelijk.

§4.8 Sociale zekerheidsaspecten

§4.8.1 Sociale zekerheid als instrument om vervroegde uittreding te ontmoedigen

De overheid heeft in de sociale zekerheid – anders dan bij de arbeidsvoor-
waarden, die tot het domein van sociale partners behoren – een direct instru-
ment om de arbeidsdeelname van ouderen te beïnvloeden. De afgelopen 
jaren is vaak naar dat instrument (evenals het fi scale instrument) gegrepen 

671 Kamerstukken II 2001-02, 28 013, nr. 6, p. 31.
672 Vergelijk H.P.A.M. van Arendonk, De uitdaging van de tweede adolescentie: de fi scaliteit als 

viagra?, MBB 2006, 457; Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 16.
673 In dezelfde zin G.J.B. Dietvorst, Pensioen volgens Balkenende-II, WFR 2003, 1103.
674 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 16.
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om de sociale zekerheid een ‘activerende werking’675 te geven. In het verleden 
vormde de sociale zekerheid een sociaal geaccepteerde manier om oudere 
werknemers – ten koste van collectieve voorzieningen als VUT, WW en WAO 
– af te laten vloeien.676 De afgelopen jaren zijn uittreedroutes als VUT en 
prepensioen, WW en WAO met het oog op een langere arbeidsdeelname van 
ouderen ontmoedigd, beperkt en onaantrekkelijk gemaakt. VUT en prepen-
sioen zijn fi scaal afgeschaft, de toegang tot de WAO/WIA (inclusief keurin-
gen) is aangescherpt en de WW-rechten zijn teruggeschroefd.

§4.8.2 Oudere werknemers en de werkloosheidsuitkering

Oudere werknemers hebben vergeleken met andere leeftijdscategorieën een 
grotere kans de WW in te stromen. Slechts een zeer klein deel van de oudere 
werknemers – in 2001 minder dan 5% – keert na werkloosheid terug in het 
arbeidsproces. Die hoge instroom gecombineerd met een lage uitstroom leidt 
ertoe dat het aandeel ouderen in het totale bestand van WW-gerechtigden zeer 
groot is.677 De sociale zekerheidspositie van werkloze oudere werk nemers is 
door verschillende ingrepen verslechterd.678 Daarmee werd beoogd de rechts-
positie van oudere werknemers te normaliseren en oudere werknemers te 
activeren en te stimuleren om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen. 
De WW was niet bedoeld maar werd wel gebruikt als afvloeiingsroute voor 
oudere werknemers.679

§4.8.2.1 Het recht op een werkloosheidsuitkering
Vanaf 1 oktober 2006 is er één loongerelateerde werkloosheidsuitkering voor 
werkloze werknemers. Die uitkering kan bestaan uit een kortdurende of een 
langer durende WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor de kort-
durende uitkering van maximaal drie maanden moet de werkloze werkne-
mer in de laatste 36 weken ten minste 26 weken arbeid hebben verricht (de 
wekeneis).680 De langer durende uitkering geldt voor werknemers die naast 
de wekeneis voldoen aan de jareneis. Die jareneis houdt in dat werknemers in 
de laatste vijf jaar voorafgaand aan het jaar van hun eerste werkloosheidsdag 

675 Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 3, p. 7; Kamerstukken II 2004-05, 30 109, nr. 1, p. 1-2. 
676 SER 1999/18, Bevordering arbeidsdeelname ouderen, Den Haag 1999, p. 7, 27; F. Hosseini-

Rezwani, Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico, diss. UvA 2006, p. 131; 
P.W.C. Koning, Arbeid en sociale zekerheid, participatie en diff erentiatie in: Trends, dilem-
ma’s en beleid: essays over ontwikkelingen op langere termijn, SCP/CPB 2000, p. 171; L.S. 
Putman, M.M.J. Stavenuiter, E. Smolenaars, Lang genoeg gewerkt!?, Nyfer 1999. 

677 Kamerstukken II 2003-04, 28 862, nr. 3. p. 1-2 (WWOW).
678 P.S. Fluit, Sociale zekerheid voor de oudere werknemer. Laveren tussen activering en 

bescherming, SR 2007-6, p. 211-218.
679 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nr. 6, p. 11.
680 Artikel 17 WW.
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ten minste vier jaar 52 dagen loon hebben ontvangen. Voldoet de werknemer 
zowel aan de weken- als aan de jareneis, dan neemt de uitkeringsduur na de 
drie maanden toe met het arbeidsverleden.681 De werkloze werknemer krijgt 
na de kortdurende uitkering een maand uitkering per extra jaar arbeidsver-
leden.682 Een arbeidsverleden van vijf jaar leidt dan tot vijf maanden WW-uit-
kering. Aangezien oudere werknemers doorgaans een langer arbeidsverleden 
hebben en een hoger dagloon, is de duur van hun WW langer en de uitke-
ring hoger.683 De maximale uitkeringsduur is drie jaar en twee maanden (38 
maanden). Een arbeidsverleden van meer dan 38 jaar leidt niet tot een langere 
uitkeringsduur. In die zin loont het voor veel werknemers aan het einde van 
hun carrière WW-technisch gezien niet om langer door te werken. De hoogte 
van de uitkering is de eerste twee maanden per dag 75% van het dagloon (tot 
aan het maximumdagloon).684 Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 
per dag 70% van het (maximum)dagloon.685 Dat degressieve systeem vormt 
een tastbare fi nanciële prikkel om een nieuwe baan te gaan zoeken.686

§4.8.2.2 De versoberingen van de WW

§4.8.2.2.1 De duur van de WW
Een belangrijke versobering per 1 oktober 2006 is de duur van de WW. De 
langer durende WW-uitkering is verkort van maximaal vijf jaar687 tot maxi-
maal 38 maanden. Tegelijkertijd werd de toegang tot de WW versoepeld 
doordat de werknemer na de aanpassing van de verwijtbaarheidstoets slechts 
buiten de WW valt wanneer er zakelijk gezegd een dringende reden was om 
hem te ontslaan.688 De verlaging van de uitkeringsduur is conform het SER-
advies uit 2005. Daaruit bleek dat twee van de drie WW-gerechtigden minder 
dan een half jaar een beroep doen op de WW.689 De SER onderkende dat dit 
niet gold voor oudere werknemers (55-plussers), die gemiddeld 25 maanden in 
de WW zitten. Zij zijn relatief langdurig afhankelijk van een WW-uitkering:

681 Zie over de berekening van het arbeidsverleden hierna §4.8.2.2.3.
682 F.J. van de Poel, De WW gewijzigd. Einde pro-formaprocedure?, AR 2006, 52.
683 F. Hosseini-Rezwani, Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico, diss. UvA 2006, 

p. 132.
684 Per 1 januari 2007 €172, 48.
685 Artikel 47 WW.
686 SER advies 2005/5, Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet, Den Haag 2005, p. 73.
687 Vóór de afschaffi  ng in augustus 2003 van de vervolguitkering kon de WW in totaal zelfs 

8 1/2 jaar duren voor 57,5-plussers.
688 De wijziging van de verwijtbaarheidstoets ex art. 24 WW laat ik verder buiten beschouwing. 

Bij de bespreking van de verslechteringen in de WW-sfeer dient evenwel in het oog te blij-
ven dat de soepelere toegang tot een werkloosheidsuitkering de versoberingen enigszins 
compenseert.

689 Zie ook Kamerstukken II 2004-05, 30 109, nr. 1, p. 4.
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‘De gemiddelde WW-uitkeringsduur van ouderen is aanmerkelijk langer dan de 
gemiddelde uitkeringsduur van jongere leeftijdscategorieën. In 2001 hadden WW-
uitkeringsgerechtigden jonger dan 55 jaar gedurende gemiddeld 7,5 maanden een 
WW-uitkering. Voor de WW-gerechtigden van 55 jaar en ouder bedroeg deze duur 
25 maanden. Ook is de WW-uitstroom wegens werkhervatting (uitstroom naar 
werk) van ouderen veel lager dan van andere leeftijdsgroepen.’690

Als redenen voor die lange afhankelijkheid van ouderen noemt de SER hun 
slechte arbeidsmarktpositie en beperkte mogelijkheden om vanuit werk-
loosheid een nieuwe baan te vinden, onder meer als gevolg van het selectie-
gedrag van werkgevers.691 De fi scale afschaffi  ng van VUT en prepensioen 
en beperking van de toegang tot de WAO/WIA versterken het beroep op de 
WW. Daar staat tegenover dat een krappe arbeidsmarkt het werkloosheids-
risico van oudere werknemers verkleint. Een daling van het uitkeringsniveau 
stimuleert in het bijzonder oudere werknemers om op zoek te gaan naar een 
nieuwe baan, aldus de SER.692 Deze bespiegelingen ten spijt, constateer ik dat 
de verkorting van de uitkeringsperiode ongunstig is voor de rechtspositie van 
oudere werknemers.693 Onder het oude systeem had een werknemer met een 
arbeidsverleden van 35 dienstjaren vier jaar lang recht op een WW-uitkering. 
Onder het nieuwe stelsel is dat minder dan drie jaar (35 maanden).694 Een 
arbeidsverleden van 40 jaar of meer leidt tot een uitkering van drie jaar en 
twee maanden in plaats van vijf jaar. Ik plaats ook vraagtekens bij de ‘acti-
verende werking’ van de kortere uitkeringsduur. Dat oudere werknemers 
geprikkeld worden om een nieuwe baan te zoeken is natuurlijk prima. Er is 
niets mis met stimuleren of activeren van oudere werkloze werknemers. Uit 
economisch onderzoek volgt dat een naderend einde van de uitkeringsperi-
ode leidt tot een snellere acceptatie van een baan.695 Die prikkel heeft alleen 
zin wanneer die nieuwe baan voor oudere werknemers ook beschikbaar is. 
Dat is, gelet op hun slechte arbeidsmarktpositie, twijfelachtig, al realiseer 
ik mij dat die arbeidsmarktpositie mede afhankelijk is van de stand van de 
arbeidsmarkt. Vooralsnog blijkt uit sociologisch onderzoek dat werkgevers 
ook in een krapper wordende arbeidsmarkt bepaald niet enthousiast zijn om 

690 SER advies 2005/5, Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet, Den Haag 2005, p. 27 (voet-
noot 1).

691 Zie daarover SER advies 2005/2, Van alle leeftijden. Een toekomstgericht ouderenbeleid op het 
terrein van werk, inkomen, pensioenen en zorg, Den Haag 2005, p. 27.

692 SER advies 2005/5, p. 31.
693 In dezelfde zin P.S. Fluit, Sociale zekerheid voor de oudere werknemer. Laveren tussen acti-

vering en bescherming, SR 2007-6, p. 212.
694 Voor een vergelijkende tabel, zie F.J. van de Poel, AR 2006, 52.
695 De SER (advies 2005/5) verwijst op p. 73 naar M. Lindeboom en J. Theeuwes, Search, bene-

fi ts and entitlement, Economica, 1993, p. 327-346.
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oudere werknemers te behouden, laat staan aan te nemen.696 Sterker nog, 
werkgevers zien vooral nadelen van oudere werknemers.697 Economisch 
onderzoek uit 2006 toont aan dat de WW-uitstroom van werknemers ouder 
dan 57,5 jaar naar een nieuwe baan in 2003 nog geen 4,5% was. Het aantal 
57,5 plussers dat een werkloosheidsuitkering genoot, bedroeg zo’n 22%. Dat 
contrasteert sterk met de 5% in de leeftijdscategorie 55-57,5 jaar.698 Daarbij 
moet worden opgemerkt dat deze cijfers betrekking hadden op de WW ‘oude 
stijl’ per augustus 2003, met vervolguitkering.699 De sturende, activerende 
werking van de sociale zekerheid wordt begrensd door economische belem-
meringen. Een kortere uitkering verbetert de arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers niet.

Vermeldenswaardig is nog het op 19 december 2006 gelanceerde actie-
plan terugdringen werkloosheid 45-plussers. De CWI is op 21 december 
2006 met een landelijke kick-off  van het project ‘Talent 45+’ gestart met de 
uitvoering van activiteiten om de werkloosheid onder 45-plussers te vermin-
deren. De regering geeft daarmee uitvoering aan de motie Rouvoet/Verha-
gen700 en beoogt de werkloosheid onder 45-plussers terug te brengen van 
5,1% (september 2006) naar 4,0% in 2008.701 De CWI zet 300 adviseurs – in 
de wandelgangen het A(ctie)-team genoemd – in voor dienstverlening aan 
45-plussers. Deze adviseurs hebben extra opleidingsmodules gevolgd met als 
doel werkgevers te overtuigen van de kwaliteit en waarde van 45-plussers en 
zodoende het aantal bemiddelingen te vergroten. Tevens zijn de adviseurs 
opgeleid om actief en gericht te zoeken naar vacatures voor 45-plussers en 
krijgen zij specifi eke kennis over leeftijdsbewust beleid.702 Op het moment 
van de afronding van dit onderzoek zijn de eff ecten van dit A-team voor de 
arbeidsdeelname van ouderen nog niet bekend.

§4.8.2.2.2 De afschaffi  ng van de vervolguitkering
Een eerdere versobering met ingrijpende gevolgen voor oudere werknemers 
– die geldt voor werknemers die na 11 augustus 2003 werkloos werden – is 
de afschaffi  ng van de vervolguitkering.703 De vervolguitkering voorzag de 

696 H. van Dalen, K. Henkens, J. Schippers, Oudere werknemers door de lens van de werkgever, 
NIDI, Den Haag 2007.

697 Trouw 7 juli 2007, Werkgevers zien vooral nadelen kleven aan oudere werknemers.
698 F. Hosseini-Rezwani, Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico, diss. UvA 2006, 

p. 5. 
699 F. Hosseini-Rezwani, p. 132.
700 Kamerstukken II 2006-07, 30 800, nr. 33 (motie Rouvoet/Verhagen d.d. 28 september 

2006).
701 Kamerstukken II 2006-07, 27 046, nr. 17.
702 Derde voortgangsrapportage kabinetsstandpunt ‘stimuleren langer werken van ouderen’, 

juni 2007.
703 Wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 546/547.
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werkloze werknemer na afl oop van de loongerelateerde uitkering twee jaar 
lang van een inkomen van 70% van het minimumloon. De vervolguitkering 
zorgde ervoor dat werknemers die na het bereiken van de leeftijd van 57,5 
jaar werkloos werden vrijwel altijd tot 65 jaar een WW-uitkering konden 
ontvangen.704 Oudere werklozen waren tot 1 januari 2004 vrijgesteld van de 
sollicitatieplicht. Zij werden niet geconfronteerd met de toets op het inko-
men van de partner bij de IOAW. Bij de vormgeving van ontslagen werd de 
vervolguitkering in sociale plannen geregeld ingezet als faciliteit om oudere 
werknemers te laten uittreden.705

De afschaffi  ng van de vervolguitkering moest de WW als afvloeiingsre-
geling minder aantrekkelijk maken en oudere werknemers stimuleren om 
langer door te werken.706 In eerste instantie had de afschaffi  ng van de vervolg-
uitkering vooral gevolgen voor de werknemers die werkloos werden tussen 
57,5 en 60 jaar. Ten tijde van de afschaffi  ng gold immers nog de maximale 
WW-duur van vijf jaar, zodat werknemers die na hun 60e werkloos werden 
en voldoende arbeidsverleden hadden 5 jaar lang de loongerelateerde uitke-
ring konden ontvangen. Na de verkorting van de WW-duur tot maximaal 
3 jaar en twee maanden, is die ‘veilige WW-marge’ opgeschoven naar circa 
62 jaar. Deze verkorting van de WW-duur heeft waarschijnlijk een positief 
eff ect op de arbeidsdeelname van oudere werknemers gehad. De lange duur 
van de WW-uitkering van soms wel 7 jaar betekende dat oudere werknemers 
het arbeidsproces verlieten zonder prikkel om weer te gaan deelnemen. De 
afschaffi  ng van de vervolguitkering in 2003 leidde er toe dat werknemers die 
na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos werden, de WW niet 
meer als overbrugging naar hun ouderdomspensioen konden gebruiken.707

Het afschaff en van de vervolguitkering heeft er daarnaast toe geleid dat 
de werknemer ouder dan 50 jaar bij voortdurende werkloosheid eerder is aan-
gewezen op een IOAW-uitkering.708 De IOAW vrijwaart werknemers vanaf 50 
jaar van de (individuele) vermogenstoets. Volgens de regering was daarmee 
voldoende rekening gehouden met de positie van oudere werknemers.709

704 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nr. 3, p. 1-2.
705 G.C. Boot, Klein Woordenboek van de Werkloosheidswet of: Wijzigingen Werkloosheids-

wet, AI 2005, p. 15.
706 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nr. 3, p. 3; vergelijk Kamerstukken II 2003-04, 29 738, nr. 3, 

p. 1.
707 Kamerstukken II 2006-07, 30 819, nr. 3, p. 1.
708 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nr. 6, p. 11. 
709 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nr. 6, p. 12.
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§4.8.2.2.3 Van fi ctief naar feitelijk arbeidsverleden
Vanaf 1 januari 2005 sluit de duur van de WW-uitkering aan bij het werkelijk 
arbeidsverleden vanaf 1998.710 Door die peildatum van 1998 wordt het fi ctief 
arbeidsverleden langzaam verdrongen door het werkelijk arbeidsverleden. 
Oudere werknemers krijgen de jaren vanaf hun 18e verjaardag tot 1998 als 
arbeidsjaren cadeau. Vanaf 1998 geldt het feitelijk arbeidsverleden: het aantal 
jaren dat werknemers vóór hun werkloosheid 52 dagen of meer dagen loon 
moeten hebben ontvangen. In 2040 telt voor de vaststelling van het arbeids-
verleden – en daarmee de duur van de WW-uitkering – alleen nog het werke-
lijk arbeidsverleden.

De aansluiting bij dat fi ctief arbeidsverleden vóór 1 januari 2005 was gun-
stig voor oudere werknemers. Zij kregen dat arbeidsverleden toegerekend, 
ongeacht of zij daadwerkelijk aan het arbeidsproces hadden deelgenomen. 
Dat fi ctieve arbeidsverleden was mede als uitgangspunt genomen omdat het 
werkelijke arbeidsverleden door het ontbreken van feitelijke gegevens niet 
achterhaald kon worden. De nadruk op feitelijk arbeidsverleden bevordert de 
arbeidsdeelname.

§4.8.2.3 De versoepeling van de verwijtbare werkloosheidstoets als uittredings-
route

Wie verwijtbaar werkloos is, ontvangt geen (of een gedeeltelijke) werkloos-
heidsuitkering (artikel 27 WW). De werknemer dient daarom te voorkomen 
dat hij verwijtbaar werkloos wordt. Op 1 oktober 2006 is het begrip verwijtbaar 
werkloos (artikel 24 lid 2 WW) versoepeld, onder meer om de praktijk van 
de pro forma ontbindingsverzoeken (ter veiligstelling van de werkloosheids-
rechten) tegen te gaan. De werknemer is (te) eenvoudig gezegd verwijtbaar 
werkloos wanneer (a) de werknemer de werkgever een dringende reden geeft 
(het criterium voor een ontslag op staande voet) en de werknemer daarvan 
een verwijt kan worden gemaakt of (b) de werknemer zelf de arbeidsovereen-
komst beëindigt of daarom heeft verzocht (ontslag neemt). Indien het ini-
tiatief tot beëindiging van de werkgever uitgaat, zijn de WW-rechten van de 
werknemer veiliggesteld.711 Een onbedoelde bijvangst van deze versoepeling 
is dat de deur van de WW als uittredingsroute weer is opengezet.712 Indien 
de werkgever het initiatief tot beëindiging neemt en de oudere werknemer 
niet protesteert, behoudt de werknemer zijn werkloosheidsrechten. Bij een 

710 Artikel 42 lid 4 WW.
711 Dit is slechts anders bij een benadelingshandeling van de werknemer, bijvoorbeeld instem-

ming met een beëindiging zonder opzegtermijn; zie UWV beleidsregels, Stcrt. 2006, 190, 
p. 32; Kamerstukken II 2005-06, 30 370, nr. 3, p. 50 en nr. C, p. 21. Ook bij ziekte dient de 
werknemer in beginsel vast te houden aan zijn arbeidsovereenkomst.

712 A.w. W.H.A.C.M. Bouwens, De werknemer in beweging: de WW, in: J.J.M. Theeuwes (red)., 
De werknemer in beweging, Den Haag, SDU 2007, p. 85-86.
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gemeenschappelijk gevoeld belang van de werkgever en de oudere werkne-
mer tot vervroegde uittreding kunnen zij de ontslagkosten deels afwentelen 
op de werkloosheidsfondsen. Zolang de werknemer niet protesteert, kan dat 
bovendien in afwijking van de ontslagvolgorde. Deze route is interessant vanaf 
het moment dat de werknemer 61 jaar en 10 maanden is. Dat is, uitgaande 
van de volledige WW-duur, 38 maanden voor de reguliere pensioenleeftijd 
van 65 jaar. De VUT-boete van artikel 32aa Wet LB (zie §4.7.3) kan worden 
ontlopen door een verschil van inzicht aan te voeren als ontslaggrond. De 
enige prikkel die nog bestaat voor de werknemer om niet in te stemmen, is 
de sollicitatieverplichting die de WW meebrengt. Gelet op de arbeidsmarkt-
positie van ouderen zal die verplichting zelden leiden tot een terugkeer naar 
het arbeidsproces. Vanaf 64 jaar is de werknemer bovendien vrijgesteld van 
sollicitatieverplichtingen. Op die datum is er geen enkel beletsel meer voor 
werknemers om via de WW uit te treden.713

§4.8.2.4 De dagloongarantieregeling
Een oudere werknemer die kort na zijn ontslag gaat werken tegen een lager 
loon behoudt bij eventuele volgende werkloosheid een uitkering die gebaseerd 
is op het oude, hogere dagloon.714 Deze dagloongarantieregeling moet oudere 
werklozen stimuleren om werk te aanvaarden, ook als dit minder betaalt. 
Vindt de 55-plus werknemer binnen 12 maanden na het begin van zijn werk-
loosheid een nieuwe baan die minder verdient dan zijn oude baan en wordt 
hij binnen 36 maanden opnieuw werkloos, dan komt hij in aanmerking voor 
de dagloongarantieregeling.715 De dagloonregeling voorkomt dat werklozen 
geen lager betaalde baan accepteren omdat hun toekomstige WW-uitkering 
daardoor zou dalen. Het recht op de uitkeringshoogte van het oude dagloon 
loopt door tot 65 jaar (uiteraard mits de uitkeringsduur toereikend is).

§4.8.2.5 Compensatieregeling loonkosten langdurig zieke oudere werknemers
Eind november 2008 kondigde het kabinet aan dat werkgevers de loonkosten 
vergoed krijgen van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in 
dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren.716 De tijdelijke compen-
satieregeling moet ingaan op 1 juli 2009, geldt voor personen die dan 55 jaar 
of ouder zijn en loopt naar verwachting tot 1 juli 2019. Het kabinet hoopt met 
de regeling te bevorderen dat meer oudere werklozen een baan vinden door 
het voor werkgevers aantrekkelijk te maken langdurig werkloze ouderen in 

713 Artikel 7 Regeling vrijstelling verplichtingen WW en wet WIA.
714 Kamerstukken II 2003-04, 28 862, nr. 39.
715 De leeftijdsgrens is op 1 januari 2005 verlaagd van 57,5 naar 55 jaar.
716 Persbericht SZW 28 november 2008, Compensatieregeling voor loonkosten bij langdurige 

ziekte van oudere werknemers, nr. 08/032.
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dienst te nemen. Het UWV compenseert de doorbetaling van het loon indien 
de oudere werknemer langer dan dertien weken ziek is en binnen vijf jaar na 
indienttreding ziek wordt. Op het moment van schrijven was de tekst van het 
wetsvoorstel nog niet bekend.

§4.8.3 Herinvoering sollicitatieplicht oudere werknemers

Oudere werklozen die hun WW-uitkering niet willen verliezen moeten in 
voldoende mate solliciteren. Daarnaast moeten zij meewerken aan scholing 
of opleiding en onderzoek naar hun arbeidsgeschiktheid. Tot 1 januari 2004 
waren oudere werknemers van 57,5 jaar en ouder van die verplichtingen vrij-
gesteld. De regering achtte de herinvoering van de sollicitatieplicht noodza-
kelijk om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te verhogen. Dat was 
wenselijk in verband met de economische ontwikkeling en de handhaving 
van voldoende draagvlak voor het sociale stelsel, zo blijkt uit de toelichting 
bij de regeling.717

De herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werknemers stimu-
leert oudere werknemers actief te solliciteren naar een passende baan. De 
sollicitatieplicht is een positieve prikkel om oudere werknemers te behou-
den voor het arbeidsproces. De WW is bedoeld voor mensen die geen werk 
kunnen vinden. Zij genieten een uitkering voor het risico van werkloosheid. 
Daar mag een sollicitatieverplichting tegenover staan, zelfs wanneer de kans 
op werk klein is. Het alternatief – vrijstelling van oudere werknemers – is dat 
oudere werknemers worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 
vergroot de sollicitatieverplichting de arbeidsdeelname slechts wanneer de 
sollicitatieverplichtingen leiden tot een andere baan. De echte belemmering 
om aan het arbeidsproces deel te nemen, schuilt in de arbeidsmarktpositie 
van oudere werknemers.

De sollicitatieverplichtingen zijn nader uitgewerkt in het sollicitatie-
besluit, dat per 1 januari 2007 is gewijzigd.718 Werknemers met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt worden geacht via de CWI zonder specifi eke 
begeleiding zelf werk te zoeken. De reïntegratiecoach van het UWV begeleidt 
werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Aangenomen mag 
worden dat voor oudere werknemers de afstand tot de arbeidsmarkt meestal 
groter is dan voor jongere werknemers. Ouderen zijn niet altijd even goed 
bemiddelbaar. De belangrijkste conclusie van onderzoek uit 2008 naar de 
reïntegratie van oudere werkzoekenden was ‘dat er nog weinig ervaring is 
met de systematische en methodisch onderbouwde re-integratie van oudere 

717 Regeling vrijstelling verplichtingen WW, Stcrt. 2003, 241, p. 15-16.
718 Beleidsregels sollicitatieplicht werknemers WW 2007, Stcrt. 2006, 242, p. 20.
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werkzoekenden.’719 Dat wil niet zeggen dat daarom niet geïnvesteerd moet 
worden in opleiding en reïntegratie van ouderen. Een reïntegratiebureau 
dat wegens veronderstelde onbemiddelbaarheid weigerde om een 59-jarige 
WW-er een ICT-opleiding te laten volgen, handelde in strijd met de WGBL.720 
De opmerking van de regering op vragen van de PvdA-fractie dat het niet de 
bedoeling was dat UWV bij de sollicitatieverplichting van oudere werknemers 
een rendementsafweging maakt is niet in alle gevallen juist.721 Ook de CGB 
vond het aanvaardbaar niet te investeren in een oudere werknemer wanneer 
het resultaat van de opleiding de inspanning in termen van opleidingsduur 
en opleidingkosten in redelijke mate overtreft.722 Een te korte terugverdienpe-
riode maakt het zinloos om te investeren.

§4.8.3.1 Vrijstellingen
Werknemers van 64 jaar en ouder hoeven niet te solliciteren. De periode tot 
de pensioengerechtigde leeftijd is voor die groep zo kort dat het starten van 
reïntegratie-activiteiten voor zowel werknemer als uitvoerder niet zinvol is. 
Een aantal groepen werknemers hoeft op grond van overgangswetgeving 
niet te solliciteren omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Sol-
licitatie en reïntegratie werd voor die groepen niet zinvol geacht. Zo werden 
werknemers die op 1 januari 2004 langer dan een jaar in de WW zaten vrij-
gesteld. Hetzelfde gold voor werknemers die vóór 2004 werkloos waren en 
op 1 mei 1999 57,5 jaar of ouder waren. De regeling werd later verruimd voor 
werknemers die na ziekte en arbeidsongeschiktheid in de WW terecht waren 
gekomen. Werkloze werknemers die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder 
waren en op 1 januari 2004 instromen in de WW na minimaal een jaar een 
ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (zoals WAO) te hebben genoten, 
werden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.723 De vrijstellingen blijven ook 
gelden indien er een gedeeltelijk nieuw recht op WW ontstaat na 1 januari 
2004.724

719 H. Bosselaar, M. van den Berg, M. den Hoedt, Reïntegratie van oudere werkzoekenden. 
Lessen uit de eerste good practices, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 
SZW door Meccano kennis voor beleid en Ipso Facto, SZW 2006, p. 37. 

720 CGB 2005-182.
721 Kamerstukken II 2002-03, 28 862, nr. 6, p. 6.
722 CGB 2005-174.
723 Wijziging regeling vrijstelling verplichtingen WW, Stcrt. 27 december 2004, 250, p. 73; 

Kamerstukken II 2003-04, 28 862, nr. 28.
724 Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA, Stcrt. 2005, 250, p. 34. 
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§4.8.4 Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW)

Oudere werknemers die op of na hun 50e jaar werkloos zijn geworden kunnen 
na afl oop van de WW-uitkering in aanmerking komen voor een inkomens-
voorziening. De IOAW-uitkering vult het gezinsinkomen van de werkloze 
oudere werknemer en zijn partner aan tot bijstandsniveau. Zolang de werk-
nemer niet in zijn bestaan kan voorzien door te werken, biedt de IOAW 
inkomensondersteuning tot 65 jaar. Werklozen van 60 jaar of ouder die na 
1 oktober 2006 werkloos zijn geworden, komen mogelijk in aanmerking voor 
een andere uitkering (de IOW, zie §4.8.5).

Ondanks het verschil in uitkeringsniveau ten opzichte van de WW biedt 
de inkomensvoorziening voor oudere werklozen een belangrijk voordeel ten 
opzichte van de bijstand. De IOAW kent – anders dan de bijstand – geen 
vermogenstoets. Het eigen huis, het spaargeld of de beleggingen van oudere 
werklozen hoeven niet verteerd te worden voordat aanspraak ontstaat op een 
uitkering.

Een nadeel van de IOAW-uitkering vergeleken met de WW-uitkering is 
dat het inkomen van de partner wordt meegenomen bij de bepaling van het 
recht op en de hoogte van de uitkering. Als gevolg van deze zogenaamde 
partnertoets wordt bij het vaststellen van de uitkering het inkomen van de 
partner in mindering gebracht op de uitkering.

Vanaf 1 april 2008 mogen periodieke uitkeringen uit een stamrecht niet 
meer worden gekort op de IOAW-uitkering. In april 2005 oordeelde de CRvB 
nog meerdere malen dat de gemeente een beroep op IOAW terecht had afge-
wezen op grond van de aanwezigheid van een stamrechtuitkering.725 Uit het 
antwoord op Kamervragen blijkt dat gemeenten een verschillend beleid han-
teerden ten aanzien van het korten van stamrechten en uitvoeringsproble-
men ondervonden.726 Dat verklaart de beleidswijziging. Mensen bij wie het 
stamrecht werd gekort, vallen onder een overgangsregeling. Zij kunnen tot 1 
april 2009 herziening van de uitkering vanaf 1 april 2005 vragen.727

De bekorting van de uitkeringsduur van de WW en de afschaffi  ng van de 
vervolguitkering leidden ertoe dat oudere werknemers sneller in de IO(A)W 
terechtkomen.728 Het belang van de IOAW voor oudere werklozen is daardoor 
sterk toegenomen. Naast de terugval in inkomensniveau na afl oop van de 
WW is er een ander, minder in het oog springend nadeel van de kortere WW-

725 CRvB 19 april 2005,USZ 2005, 228. Vergelijk ook CRvB 2 juni 2005, RSV 2005, 236
726 Aanhangsel Handelingen II 2007-08, nr. 692, p. 1473-74.
727 Wijziging Inkomensbesluit IOAW van 25 februari 2008, Stb. 2008, 71; Persbericht SZW 

12 maart 2008, Overgangsregeling voor vrijlating stamrechtuitkeringen, nr. 08/27.
728 Kamerstukken II 2006-07, 30 819, nr. 3, p. 1.
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duur. Gedurende de IOAW-periode worden de pensioenpremies voor werkloze 
oudere werknemers – anders dan tijdens de WW-duur – niet voortgezet.729

§4.8.5 IOW

Op 17 juni 2008 heeft de Eerste Kamer een op voorspraak van de SER inge-
diend wetsvoorstel aangenomen, dat een uitkering geeft aan personen die op 
of na het bereiken van de 60-jarige leeftijd werkloos worden en meer dan drie 
maanden recht hebben gehad op een WW-uitkering.730 De IOW is een tijde-
lijke regeling voor personen die werkloos zijn geworden in de periode tussen 
1 oktober 2006 en 1 juli 2011. Voor de 60-plussers wordt het partnerinkomen 
niet getoetst.731 De IOW-uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimum-
loon. De regeling voor 60-plussers is gunstiger omdat zij een kleinere kans 
hebben om weer aan het werk te komen. Dat werd onderbouwd met cijfers 
van het UWV, waaruit bleek dat de kans op werkhervatting voor 50-plussers 
55% is en voor 60-plussers 12%.732

Opmerkelijk is dat de IOW – conform advies van de SER – een tijdelijke 
maatregel is. De SER adviseert om in 2010 de IOW te evalueren aan de hand 
van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. De achterliggende 
gedachte is dat bij een verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers de bijzondere bescherming van de IOW niet langer nodig is. 
Het kabinet plaatste twee kanttekeningen. Ten eerste was het bezorgd dat 
de IOW een negatief eff ect zou hebben op de activerende werking van de 
WW, die beoogd was door de verkorting van de WW-duur. Bovendien vreesde 
het kabinet dat de IOW gebruikt wordt als route voor vervroegde uittreding. 
Voorlopig zag het kabinet in de sollicitatieverplichting, de verplichting om 
zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt en algemeen geaccepteerde 
arbeid te aanvaarden voldoende activerende werking.733

De IOW betekent een verbetering van de sociale zekerheidspositie van 
personen die op of na hun 60e werkloos worden. Zij blijven verschoond van 
de partnertoets en voor hun uitkering wordt aangeknoopt bij het wettelijk 
minimumloon. Dat komt min of meer overeen met de afgeschafte WW-
vervolguitkering. Toch is het eff ect van de IOW voor 60-plussers gering. De 
60-plussers komen op basis van hun fi ctief en feitelijk arbeidsverleden per 

729 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nrs. 15 en 16; C.J. Frikkee, Werkhervatting en het recht op 
WW-uitkering, AR 2004, 31.

730 Handelingen I 2007-08, nr. 34, p. 1413-1415; SER advies 2005/6, Toekomstbestendigheid werk-
loosheidswet; Kamerstukken II 2006-07, 30 819, nr. 3, p. 2.

731 Persbericht SZW 9 november 2007, Wetsvoorstel tijdelijke inkomensvoorziening oudere 
werklozen eenvoudiger, nr. 07/22.

732 Kamerstukken II 2006-07, 30 819, nr. 3, p. 4.
733 Kamerstukken II 2006-07, 30 819, nr. 3, p. 3.
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defi nitie in aanmerking voor de volledige WW-duur van 38 maanden. Na 
afl oop van hun WW-uitkering zijn betrokkenen minimaal 63 jaar en twee 
maanden.734 Al met al gaat het dus om een voorziening van maximaal 1 jaar 
en 10 maanden voor werklozen met een sollicitatieverplichting die blijkbaar 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het gevaar dat de IOW de acti-
verende werking verstoort, lijkt mij te overzien.

§4.8.6 Voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid (FVP)

De pensioenopbouw van oudere werkloze werknemers tijdens de WW-periode 
wordt onder voorwaarden voortgezet door de Stichting Financiering Voortzet-
ting Pensioenopbouw (FVP). De bijdrage van FVP aan de pensioenuitvoerder 
voorkomt een pensioenbreuk bij werkloosheid en beschermt daarmee oude-
ren. Een werkloze werknemer heeft kort gezegd recht op voortzetting van zijn 
pensioenopbouw wanneer hij
(1) op of voor de eerste werkloosheidsdag de 40-jarige leeftijd heeft bereikt;
(2) de eerste werkloosheidsdag is gelegen vóór 1 januari 2010, en
(3) er een pensioenvoorziening op hem van toepassing was voorafgaand aan 

zijn eerste werkloosheidsdag.735

Gedurende de werkloosheidsperiode blijft men deelnemen aan de pensioen-
regeling. Door de bekorting van de WW-periode is ook de duur van de FVP-
bijdrage korter geworden.736 De FVP-bijdrage leidt niet zonder meer tot een 
volledige pensioenopbouw tijdens werkloosheid. Zo geldt er vanaf 1 juli 2004 
een wachtperiode van 180 dagen.737 Is men 180 dagen of minder werkloos, 
dan wordt er geen bijdrage uitgekeerd. De ratio van die wachtperiode en de 
duur daarvan is mij niet duidelijk.

De FVP-bijdrage is gemaximeerd tot de maximumdagloongrens. De hoogte 
van de bijdrage is onder meer afhankelijk van het soort pensioensysteem en 
de hoogte van de premie of de aanspraken en de verhouding tussen de hoogte 
van de WW en het pensioengevend salaris (het voortzettingspercentage).738

Werknemers die op of na 1 januari 2009 WW-gerechtigd worden, hebben 
geen recht op een FVP-bijdrage. Het FVP heeft weliswaar de intentie om het 
recht op FVP-bijdragen van werknemers die WW-gerechtigd zijn én voor 1 

734 P.S. Fluit, SR 2007/6, p. 215-217.
735 Reglement bijdrage voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid 1999.
736 Kamerstukken II 2006-07, 30 413, nr. 17, p. 112.
737 R.A.C.M. Langemeijer, Nieuwe oplossing voor de gevolgen van werkloosheid voor de pen-

sioenvoorziening?, SR 2007, 18.
738 Artikel 5 bijdragereglement.
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januari 2010 werkloos worden zoveel mogelijk ongemoeid te laten maar geeft 
geen harde garanties af.739 De middelen uit het fonds zijn eindig.

Het stopzetten van de FVP-regeling heeft eveneens gevolgen voor de 
afvloeiingsregelingen van oudere werknemers. Uit de rechtspraak blijkt dat 
sociale partners bij het opstellen van afvloeiingsregelingen en sociale plan-
nen rekening houden met de voortzetting van de pensioenopbouw door FVP, 
bijvoorbeeld door de werknemer te verplichten zijn medewerking te verlenen 
bij het aanvragen van een tegemoetkoming bij het FVP.740 De bijdrage bete-
kent in dat geval voor de werkgever een verlichting van de kosten van afvloei-
ingsregelingen.741 In het Esteves-arrest van de Hoge Raad was in geschil of de 
afgevloeide werknemers aanspraak konden maken op een volledige pensioen-
opbouw of slechts recht hadden op voortzetting van de pensioenopbouw ter 
grootte van de gemaximeerde FVP-bijdrage. Kantonrechter en hof kwamen 
tot de conclusie dat de afspraak zag op volledige pensioenopbouw (inclusief 
excedentregeling). De Hoge Raad casseerde, onder meer wegens het passeren 
van het bewijsaanbod van Esteves en verwees het geding.742

De afschaffi  ng van de FVP-bijdrage betekent een verslechtering van de 
pensioenpositie van oudere werkloze werknemers die na 1 januari 2010 werk-
loos worden. Hun pensioenopbouw wordt immers niet voortgezet. De rege-
ring zag geen noodzaak om die verslechterde positie te compenseren. Tijdens 
de parlementaire behandeling van de Pensioenwet was toenmalig minister 
De Geus van SZW daar zeer helder over. Gevraagd naar de mogelijkheden 
om het vervallen van de FVP-dekking op te vangen antwoordde hij dat het 
fonds bijna leeg was. De regering voelde zich niet geroepen actie te onderne-
men op dat punt:

‘Het is een privaat fonds, het is aan sociale partners zelf om te bezien of ze de zaak 
willen continueren en waarvoor ze dekking willen vinden. Wij zijn niet van plan om 
de opbouw vanuit een algemene regeling te dekken. Het is zeer spijtig, maar het 
komt dus tot een einde; er zijn geen andere mogelijkheden.’743

Tijdens de behandeling van de wetgeving om de WW te wijzigen kwam de 
FVP-regeling in de Eerste Kamer opnieuw aan de orde. Daar werd opgemerkt 
dat het FVP een tripartiete verantwoordelijkheid was, omdat de overheid er 
ook geld in had gestoken. Tevens werd gewezen op de witte vlek die zou ont-

739 Zie persbericht FVP 17 december 2007.
740 Ktr. Enschede 9 juni 2006, JAR 2006, 161 (Polaroid); vergelijk ook Ktr. Den Haag 29 oktober 

1997, JAR 1998, 5; Ktr Sneek 31 mei 2005, RAR 2005, 96, r.o. 2.6.
741 In gelijke zin Ktr. Utrecht 24 maart 1993, JAR 1993, 105 (Mulder).
742 HR 8 december 2006, PJ 2007, 21, JAR 2007, 18 (Esteves).
743 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 62, p. 41.
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staan. Minister De Geus liet zich niet vermurwen. Het FVP was een zaak van 
sociale partners, het geld was op en ‘dan is het schluss’.744 Het stond sociale 
partners natuurlijk vrij om een soortgelijke regeling in eigen beheer uit te 
voeren.

Voor voortzetting van de pensioenopbouw voor IOAW-gerechtigden – een 
verzoek dat bij de afschaffi  ng van de vervolguitkering vanuit de Kamer kwam 
– was gelet op de beperkte fi nanciële middelen geen plaats.745 Betrokkenen 
konden hun heil zoeken in de derde pijler.746

Voortzetting van de pensioenopbouw van oudere werklozen volgens de 
FVP-regeling bevordert de arbeidsdeelname van ouderen niet. De wacht-
periode van 180 dagen prikkelt oudere werklozen zelfs om het werk niet te 
hervatten, al haast ik mij om daar aan toe te voegen dat de FVP-bijdrage naar 
verwachting geen doorslaggevend argument is om werkloos te blijven. De 
doelstelling om de pensioenopbouw van oudere werknemers te beschermen 
wordt soms tenietgedaan doordat sociale partners de FVP-bijdrage gebruiken 
om afvloeiingskosten te besparen. De FVP-bijdrage faciliteert dan mede de 
uittreding van ouderen. Ten slotte is onduidelijk waarom de leeftijdsgrens op 
40 jaar is gesteld. Die vraag is meer beleidsmatig dan juridisch interessant. 
Aangezien het niet de werkgever is die de bijdrage betaalt, is de WGBL niet 
van toepassing.747

§4.8.7 Anticumulatie WW en ontslagvergoeding

Zowel de kabinetten Balkenende I als Balkenende II hadden het voornemen 
om ontslagvergoedingen boven een bepaald bedrag te verrekenen met de 
WW. Dat zou de werkhervatting bevorderen, het gebruik van de WW als uit-
tredingsroute tegengaan en stimuleren dat bij sociale plannen en individuele 
afvloeiingsregelingen de nadruk op preventie van werkloosheid en werk-
hervatting gelegd werd.748 De idee achter de anticumulatie is dat zowel ont-
slagvergoeding als WW inkomensvoorzieningen tijdens werkloosheid zijn. 
Bij kortdurende werkloosheid overstijgt de som van ontslagvergoeding en 
werkloosheidsuitkering het oude inkomen, wat onwenselijk werd geacht. Het 
toenmalige kabinet wilde ontslagvergoedingen van meer dan een maandloon 

744 Handelingen I 2005-06, 30 370, nr. 32, p. 1524.
745 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nrs. 15 en 16. De gedachte om IOAW-gerechtigden recht 

op FVP toe te kennen is overigens niet nieuw, evenals de verwerping daarvan, zie Kamer-
stukken II 1987-88, 20 411, nr. 10.

746 Kamerstukken II 2003-04, 29 268, nr. 6, p. 10.
747 Vergelijk HvJ EG 21 juli 2005, C-207/04, JAR 2005, 190, r.o. 23 (Vergani).
748 SER 2005/6, Ontslagpraktijk en werkloosheidswet, Den Haag 2005, p. 20.
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per dienstjaar inhouden op de WW-uitkering. Een ontslagvergoeding boven 
een jaarsalaris werd ook in mindering gebracht op de WW.749

De voorstellen zijn geen wet geworden. Tijdens Balkenende I leidde het 
Najaarsoverleg tussen het kabinet en de STAR tot het Najaarsakkoord 2003, 
waarna werd afgezien van indiening van anticumulatiewetgeving.750 In 2004 
kwam de anticumulatie opnieuw op de agenda, toen de Raad voor de Recht-
spraak gevraagd werd advies uit te brengen over onder meer de anticumulatie 
van ontslagvergoeding en WW. De Raad achtte anticumulatie onnodig, onge-
wenst en qua resultaat onzeker. Hij noemde een aantal bezwaren. Beperkte 
anticumulatie van WW-uitkering en ontslagvergoeding zou ten eerste leiden 
tot een minder fl exibele ontslagpraktijk. Anticumulatie resulteert in moei-
zame en duurdere ontslagprocedures omdat werknemers zich sneller verzet-
ten tegen hun ontslag. Daarnaast zullen werkgevers de verrekening compen-
seren, hetgeen leidt tot privatisering van de WW-uitkering. Anticumulatie 
betekent bovendien een interventie in de vrijheid van collectief onderhande-
len van sociale partners. Ten slotte nemen de uitvoeringskosten voor WW en 
de rechtspleging toe.

Ook de SER liet in zijn advies uit april 2005 geen spaan heel van het voor-
stel. Anticumulatie strookte niet met de functies van de ontslagvergoeding 
en was ongeschikt en contraproductief om werknemers te activeren.751 Tevens 
werd opgemerkt dat de maximering tot een jaarsalaris en één maandloon per 
dienstjaar nadelig was voor oudere werknemers. Oudere werknemers krijgen 
doorgaans een hogere ontslagvergoeding, een langere WW-duur en hebben 
overigens ook meer WW-premies bijgedragen. De eff ecten van anticumulatie 
zou hen op drie fronten treff en. Daar komt nog bij dat oudere werknemers de 
inkomensbescherming van de WW – gelet op hun relatief slechte kansen om 
vanuit werkloosheid weer aan de slag te komen – het hardst nodig hebben.752 
Hoewel het kabinet van mening bleef dat anticumulatie een activerende wer-
king zou hebben, erkende het de bezwaren. Daarom werd afgezien van het 
plan.753

Ontslagvergoedingen zijn derhalve niet van invloed op de hoogte van de 
WW-uitkering. Weliswaar staat in artikel 34 lid 1 WW dat inkomsten wegens 
loonderving verrekend kunnen worden maar inkomsten die verband houden 
met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn daarvan uitgezonderd 
(artikel 34 lid 5 WW). Niet ondenkbaar is dat de anticumulatie op een later 

749 Kamerstukken II 2004-05, 29 800, nr. 4 (Motie Verhagen c.s.); Kamerstukken II 2004-05, 30 
109, nr. 1, p. 42-43.

750 Brief d.d. 17 oktober 2003, Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XV, nr. 7.
751 SER Advies 2005/06, p. 44.
752 SER Advies 2005/06, p. 28-29.
753 Kamerstukken II 2004-05, 30 109, nr. 1, p. 43.
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moment weer uit de politieke lade wordt getrokken. Dat dreigt – zonder fl an-
kerend beleid om oudere werknemers te ontzien – de inkomenspositie van 
oudere werknemers ernstig te ondermijnen.

§4.8.8 Arbeidsongeschiktheidsuitkering als uittredingsroute

Door aanscherpingen van de toegang en de voorwaarden is de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering op grond van de WAO/WIA754 als uittredingsroute voor 
oudere werknemers onaantrekkelijk geworden. Ten eerste dient de werkgever 
(vanaf 1 januari 2004) twee jaar lang het loon bij ziekte door te betalen ex 
artikel 7:629 BW. Tijdens die loondoorbetalingsperiode moeten werkgever 
en werknemer op grond van de Wet Verbetering Poortwachter een reïnte-
gratietraject inslaan. Bij onvoldoende reïntegratie-inspanningen kan de loon-
doorbetalingsperiode met maximaal een jaar verlengd worden (zie artikel 25 
lid 9 WIA) terwijl de werknemer loonuitsluiting of ontslag boven het hoofd 
hangt. Bovendien is in de WIA de nadruk gelegd op benutting van de restver-
diencapaciteit en reïntegratie.

Als gezegd is de toegang tot de WIA – na afl oop van de loondoorbetalings-
periode – enorm aangescherpt. Er vindt een medisch onderzoek plaats door 
de verzekeringsarts. Vervolgens bepaalt de arbeidsdeskundige het loonverlies 
op basis van de restverdiencapaciteit. Zoals tot vervelens toe is herhaald in 
de Kamer, tv-spotjes en voorlichtingsmateriaal: het gaat er niet om wat de 
werknemer niet meer kan, maar wat hij nog wél kan. Bij een verlies tot 35% 
van de verdiencapaciteit is men voor de WIA niet arbeidsongeschikt en is er 
geen recht op een uitkering. Pas bij een loonverlies groter dan 35% is men 
arbeidsongeschikt en bestaat er recht op een uitkering. Bij een arbeidsonge-
schiktheid tussen 35% en 80% valt men onder de regeling werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Werknemers die volledig arbeids-
ongeschikt worden verklaard (loonverlies van ten minste 80%) zonder reëele 
kans op herstel komen in aanmerking voor de Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA). De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt 75% 
van het laatstverdiende loon en kan (zonder herstel) duren tot de werknemer 
65 jaar is. Het voert te ver om een en ander hier uitgebreid uit te werken. Van 
belang is nog dat in artikel 30 WIA de sollicitatieverplichtingen zijn over-
genomen.

Al met al is vrijwillige afvloeiing van oudere werknemers via een (sup-
pletie van de) arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zowel werkgever als 
werknemer door ingebouwde fi nanciële prikkels als loondoorbetaling, reïnte-

754 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van 10 november 2005, Stb. 2005, 572. In wer-
king getreden op 29 december 2005, Stb. 2005, 619. 
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gratieverplichtingen en reïntegratiesancties geen serieuze optie. Dat is vanuit 
het oogpunt om oudere werknemers te behouden voor het arbeidsproces een 
goede zaak.755

§4.8.8.1 Premievrijstelling voor oudere werknemers
Werkgevers ontvangen vanaf 1 januari 2004 een vrijstelling van de WAO/
WIA-basispremie indien zij werknemers van vijftig jaar of ouder in dienst 
nemen. Voor werknemers die bij het begin van het kalenderjaar 54,5 jaar of 
ouder zijn, krijgen werkgevers premievrijstelling voor het hele kalenderjaar 
(artikel 47 Wfsv).756 De regeling heeft tot doel om werkgevers te stimuleren 
oudere werknemers aan te nemen of in dienst te houden. Het loon van de 
oudere werknemers is geen premieloon voor de basispremie WAO/WIA. De 
belastingdienst voert de regeling uit. Van in dienst nemen van een vijftig-
plusser is geen sprake wanneer de werkgever binnen zes maanden na beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst met dezelfde werknemer opnieuw een 
dienstbetrekking aangaat (art. 3.19 regeling Wfsv). Deze antimisbruikbepa-
ling moet voorkomen dat werkgevers oudere werknemers ontslaan en weer 
aannemen om in aanmerking te komen voor een premievrijstelling. Voorts 
zijn WSW-werknemers uitgesloten757 en geldt een bijzondere regeling bij 
overgang van onderneming.758 Bij de overname is er geen sprake van in dienst 
nemen van oudere werknemers. Voor overgenomen werknemers tussen de 
50 en 54,5 jaar geldt daarom geen premievrijstelling. De premievrijstelling 
geldt wel voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar ouder dan 
54,5 jaar zijn en werknemers die de vervreemder in dienst nam toen zij ouder 
waren dan 50 jaar. Die vrijstelling gaat mee over naar de verkrijgende onder-
neming. Dat strookt met de regeling inzake overgang van onderneming ex 
art. 7:663 BW.

De vrijstellingsregeling vormde een uitbreiding van de vanaf 2002 gel-
dende premiekorting voor oudere werknemers van 2 procentpunten op de 
basispremie, zoals neergelegd in het inmiddels vervallen artikel 79a lid 1 
WAO (oud). De uitbreiding van premiekorting voor oudere werknemers naar 
vrijstelling ontstond nadat de Tweede Kamer zich (met succes) had verzet 
tegen een wetsvoorstel waarin werkgevers een boete kregen opgelegd bij 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een oudere werknemer. 
In dat voorstel moest de werkgever een bijdrage leveren aan de werkloos-
heidslasten van oudere werknemers (WWOW).759 Die fi nanciële prikkel zou 

755 In dezelfde zin P.S. Fluit, SR 2007/48, p. 214.
756 Wet van 16 december 2004, Stb. 2005, 36.
757 Artikel 48 Wfsv.
758 Art. 3.19 regeling Wfsv.
759 Wetsvoorstel werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers (WWOW), 
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werkgevers stimuleren af te zien van ontslag van werkgevers van 57,5 jaar 
of ouder en de arbeidsdeelname van oudere werknemers stimuleren.760 De 
werkgeversbijdrage was gerelateerd aan de WW-uitkering en diende om de 
lasten te fi nancieren en directer toe te rekenen. De confrontatie van werkge-
vers met de kostengevolgen van het ontslag van oudere werknemers zou hun 
gedrag beïnvloeden, waardoor het hoge werkloosheidsrisico af zou nemen. 
De bijdrage zou de eerste zes maanden ten goede komen aan de sectorale 
wachtgeldfondsen en daarna aan het Algemeen Werkloosheidsfonds. Op die 
manier zouden de sectorale en landelijke WW-premies dalen.761 Uiteindelijk 
zag de Kamer meer in een beloning (positieve prikkel) voor het in dienst 
nemen en houden van werknemers, dan in een negatieve prikkel (boete). Het 
(aangenomen) wetsvoorstel werd dan ook omgedoopt van werkgeversbijdrage 
in de werkloosheidslasten van oudere werknemers naar premievrijstelling bij 
in dienst nemen en houden van oudere werknemers. Oorspronkelijk stond er 
– conform het amendement Aptroot c.s.762 – dat de premievrijstelling voor in 
dienst houden zou gelden voor werknemers die de leeftijd van 55 jaar hadden 
bereikt.763 Om uitvoeringstechnische redenen is dat gewijzigd in 54,5 jaar bij 
het begin van het kalenderjaar.764

Het argument dat werkgevers oudere werknemers in dienst nemen of 
houden wegens een premievrijstelling voor de WAO-basispremie overtuigt 
mij niet. Ik kan mij niet voorstellen dat het een doorslaggevende factor is in 
het beslissingsproces van een werkgever en betwijfel zelfs of werkgevers zich 
bewust zijn van de premievrijstelling. Het bestaan en de omvang van het 
voordeel om oudere werknemers in dienst te hebben en te nemen zal niet 
(altijd) transparant zijn voor werkgevers. Zonder te pleiten voor invoering van 
een werkgeversbijdrage voor de werkloosheidslasten van ouderen veronder-
stel ik met Damsteegt dat het eff ect van een negatieve prikkel – de directe 
confrontatie met de kosten van zijn werkloosheid van de (oudere) werknemers 
die hij ontslaat – groter is dan een vrijstelling van de WAO-basispremie.765 Ik 
vraag mij ernstig af of de premievrijstelling niet een weliswaar goed bedoelde 
maar ineff ectieve poging is om de arbeidsdeelname van oudere werknemers 
te bevorderen.

Om werkgevers te stimuleren oudere werklozen aan te nemen overweegt 
het kabinet thans om, in navolging van het Advies van Commissie Arbeids-

Kamerstukken 28 862.
760 Kamerstukken II 2002-03, 28 862, nr. 6, p. 1.
761 Kamerstukken II 2002-03, 28 862, nr. 3, p. 4-5.
762 Kamerstukken II 2002-03, 28 862, nr. 23.
763 Zie wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 557. Voor de inwerkingtredingsdatum van 1 janu-

ari 2004, zie besluit van 19 december 2003, Stb. 2003, 558.
764 Kamerstukken II 2003/04, 28 862, nr. 26.
765 A.C. Damsteegt, De oudere werknemer en de WW-uitkering, SR 2004/24.
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participatie, een tijdelijke korting op het betalen van sociale premies toe te 
kennen voor het in dienst nemen van oudere werklozen. Die premiekorting 
vervangt de premievrijstelling voor ouderen die al in loondienst zijn.766 Die 
maatregel richt zich op werkloze ouderen. Het kabinet overweegt eveneens 
een no-risk polis voor het in dienst nemen van werklozen van 55 jaar en 
ouder. Werkgevers hoeven dan bij ziekte van de 55-plusser niet het loon door 
te betalen (zie § 4.8.2.5).

De regering heeft in het thans (november 2008) aanhangige wetsvoorstel 
voorgesteld dat de wetgever voortaan gedurende drie jaar een premiekorting 
van €6.500 per jaar kan toepassen bij het in dienst nemen van uitkerings-
gerechtigden van 50 jaar en ouder. De premiekorting geldt eveneens bij het 
in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder.767 De regering ver-
wacht dat de arbeidsparticipatie van oudere werknemers door dit wetsvoorstel 
bevorderd zal worden.768

§4.9 Conclusie

§4.9.1 Ontslagbescherming van oudere werknemers

Ontslagbescherming voorkomt dat oudere werknemers onvrijwillig uittreden. 
De sinds 1 maart 2006 geldende afspiegelingsregel betekent een verslechte-
ring van de ontslagbescherming voor oudere werknemers ten opzichte van 
het Lifo-systeem. Afspiegeling leidt in vergrijsde ondernemingen tot meer 
ontslagen voor oudere werknemers (in absolute aantallen, de ontslagkans per 
leeftijdsgroep is gelijk). Tevens houdt de afspiegelingsregel geen rekening 
met de slechtere arbeidsmarktpositie van oudere werknemers en de grotere 
gevolgen van het ontslag voor hen.

Herinvoering van Lifo vergroot de ontslagbescherming van oudere werk-
nemers. Waar ontslag op oudere leeftijd een belemmering vormt voor ouderen 
om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen, is een grotere ontslagbescher-
ming een krachtig instrument. Lifo heeft echter als belangrijk nadeel dat 
het dienstjarencriterium de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers belem-
mert. Wisselen van werkgever betekent een verlies aan ontslagbescherming. 
Kwetsbare groepen oudere werknemers die herintreden genieten ondanks 
hun slechte arbeidsmarktpositie eveneens weinig ontslagbescherming. Daar 

766 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158; Advies Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een 
toekomst die werkt, 16 juni 2008, p. 143.

767 Kamerstukken II 2008-09, 31 707, nr. 3, p. 1.
768 Kamerstukken II 2008-09, 31 707, nr. 7, p. 1. 
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komt bij dat Lifo leidt tot vergrijsde personeelsbestanden en dat selectie op 
kwaliteit onmogelijk is.

Een alternatief is om leeftijd en dienstjaren als (niet-limitatieve) wettelijke 
ontslagcriteria voor te schrijven en/of afwijking bij cao mogelijk te maken. 
Ook dat alternatief is niet zonder nadelen voor de arbeidsdeelname van 
oudere werknemers. Ten eerste kan de ontslagbescherming van oudere werk-
nemers door de werkgever bij cao wordt ‘weggecontracteerd’ met een hem 
welgevallige vakbond. Ten tweede bestaat het gevaar dat sociale partners de 
ontslagcriteria zo toepassen dat ouderen uittreden, met gebruikmaking van 
de sociale zekerheid.

§4.9.2 Een langere opzegtermijn voor oudere werknemers

Wegens hun slechtere arbeidsmarktpositie hebben oudere werknemers 
behoefte aan een langere opzegtermijn. Het huidige dienstjarencriterium 
leidt weliswaar tot een langere opzegtermijn voor oudere werknemers met 
dienstjaren maar belemmert de arbeidsmobiliteit en houdt geen rekening 
met de arbeidsmarktpositie van ouderen zonder dienstjaren.

Een maatregel die de positie van oudere werknemers kan versterken is 
een verlenging van de opzegtermijn voor ouderen vanaf de leeftijd dat de 
arbeidsmarktpositie verslechtert. Koppeling van de opzegtermijn aan leeftijd 
bevordert de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers en sluit waarschijnlijk 
beter aan bij de arbeidsmarktpositie. Het risico dat de leeftijd leidt tot verbo-
den leeftijdsonderscheid is beheersbaar.

§4.9.3 Meer nadruk op de arbeidsmarktpositie bij de ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding biedt oudere werknemers fi nanciële bescherming 
tegen de gevolgen van het ontslag. Daarnaast hebben hoge ontslagkosten voor 
oudere werknemers een preventieve werking. Anderzijds wordt de arbeids-
deelname van oudere werknemers belemmerd wanneer de ontslagvergoe-
ding (samen met de sociale zekerheid) fungeert als uittredingsroute. Thans 
bepalen met name de lengte van het dienstverband en de leeftijd de hoogte 
van de vergoeding. De leeftijdsgrenzen in de kantonrechtersformule staan op 
gespannen voet met de WGBL. Door in plaats van leeftijd de arbeidsmarkt-
positie te verdisconteren in de ontslagvergoeding kan enerzijds de spanning 
met de WGBL worden weggenomen en anderzijds de arbeidsdeelname van 
ouderen worden bevorderd. Scholing en opleiding kunnen de arbeidsmarkt-
positie verbeteren en zo tevens de ontslagkosten drukken.
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§4.9.4 Belastingmaatregelen om uittreding tegen te gaan

De overheid mag niet ingrijpen in de door werkgever en werknemer over-
eengekomen arbeidsvoorwaarden. Om overeengekomen uittreding via ont-
slagvergoedingen en stamrechten tegen te gaan heeft de overheid getracht 
verkapte uittredingsregelingen fi scaal te ontmoedigen via een VUT-boete. 
Na de versoepeling van het bereik van de VUT-boete is twijfelachtig of die 
route eff ectief is afgesneden. Het fi scale ontmoedigingsbeleid is eenvoudig te 
ontgaan. Door individuele ontslagen wegens een verschil van inzicht over het 
te voeren beleid niet langer te vrijwaren van de VUT-boete kan de ontslagver-
goeding als uittredingsregeling worden tegengegaan.

Door de fi scale eis dat bij seniorenregelingen minimaal de helft van de 
arbeidsduur feitelijk gewerkt moet worden, is de weg om uit te treden via een 
combinatie van levensloopverlof en gedeeltelijke op non-actiefstelling met 
behoud van loon fi nancieel onaantrekkelijk gemaakt.

§4.9.5 Sociale zekerheidsmaatregelen

De afgelopen decennia zijn vele maatregelen getroff en om te voorkomen dat de 
sociale zekerheid als uittredingsroute fungeert. De aanscherping van de toe-
gang tot de WAO/WIA heeft er toe geleid dat die uittredingsroute voor oudere 
werknemers geen serieus alternatief meer is. Eén van de doelstellingen van 
de versoberingen van de WW was de activerende werking. De sollicitatieplicht 
van oudere werklozen vormt daar een goed voorbeeld van. Over de eff ectiviteit 
van de verschillende maatregelen valt te twisten. Zonder reëel uitzicht op een 
baan betekent de ‘activerende werking’ voor oudere werknemers niets anders 
dan een inkomensachteruitgang. Oudere werklozen komen na afl oop van de 
korter durende WW sneller terecht in de IO(A)W. De activerende werking heeft 
alleen zin wanneer er ook banen zijn voor oudere werknemers. Hun slechte 
arbeidsmarktpositie vormt daarbij een serieuze belemmering voor de arbeids-
deelname.

Het eff ect van de premievrijstelling van de WAO/WIA basispremie voor 
werkgevers die 50-plussers aannemen of 55-plussers in dienst houden, lijkt 
klein. Werkgevers kwalifi ceren oudere werknemers (ondanks deze maatregel) 
als te duur. Een verschuiving van de premievrijstelling naar een bonus voor 
het in dienst nemen van oudere werklozen, heeft vermoedelijk meer eff ect.

§4.9.6 Arbeidsmarktpositie als belemmering

In dit hoofdstuk zijn diverse maatregelen besproken waardoor de arbeids-
deelname van oudere werknemers verbeterd kan worden. De meeste maat-
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regelen zijn er op gericht de oudere werknemer te beschermen tegen ontslag 
(ontslagbescherming) en de fi nanciële gevolgen daarvan (opzegtermijn en 
ontslagvergoeding). De oorzaak van die beschermende maatregelen is gele-
gen in de slechte arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Een verbe-
tering van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemer kan de noodzaak 
voor deze maatregelen wegnemen en is in die zin een effi  ciëntere maatregel 
om de arbeidsdeelname van ouderen te vergroten.

Intussen is de sociale zekerheidspositie van oudere werknemers er het 
afgelopen decennium aanzienlijk op achteruit gegaan. Tel daarbij op dat dit 
gepaard is gegaan met een verslechtering van de ontslagbescherming van 
oudere werknemers en het is duidelijk dat de rechtspositie van oudere werk-
nemers onder druk is komen te staan.
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5 Pensioenontslag als belemmering

§5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de verhouding tussen de pensioenleeftijd en het ein-
digen van de arbeidsovereenkomst centraal alsmede de belemmeringen die 
deze verhouding meebrengt voor de arbeidsdeelname van ouderen.769 Door 
de pensioenregel (§5.2) of pensioenontslag (§5.3) eindigt de arbeidsover-
eenkomst van oudere werknemers van rechtswege bij het bereiken van de 
(impliciet) overeengekomen pensioenleeftijd.770 Dat eindigen van de arbeids-
overeenkomst vormt een belangrijke belemmering voor oudere werknemers 
die aan het arbeidsproces willen blijven deelnemen. In §5.4 analyseer ik of de 
arbeidsovereenkomst ook van rechtswege eindigt op grond van het bereiken 
van de AOW-leeftijd van 65 jaar. Vervolgens belicht ik in §5.5 het pensioenont-
slag voor ambtenaren.

Door het automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst is ontbinding 
of opzegging niet nodig, hoewel er redenen kunnen zijn om desondanks de 
arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen voor zover vereist (§5.6).

Dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege ein-
digt, is bijzonder. In §5.7 onderzoek ik hoe de arbeidsovereenkomst met een 
pensioenleeftijd gekwalifi ceerd moet worden (als arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde of voor onbepaalde tijd). Vervolgens ga ik in op de wettelijke basis 
voor pensioenontslag (§5.8).

Pensioenontslag vormt een belemmering voor oudere werknemers die 
na de pensioenleeftijd willen doorwerken. In §5.9 onderzoek ik maatregelen 
om die belemmering weg te nemen. Of werknemers contractueel kunnen 
worden verplicht om vervroegd uit te treden, analyseer ik in §5.10. Het hoofd-
stuk eindigt met een conclusie.

769 De begrippen pensioengerechtigde leeftijd, pensioenleeftijd of pensioen(ingangs)datum 
gebruik ik door elkaar.

770 Anders: P.C. Vas Nunes, Ouderen mogen gewoon doorwerken, NJB 2008/19; P.C. Vas 
Nunes, Grijs werkt door, AI 2008/1; Ktr. Amsterdam 8 juli 2008, JAR 2008, 228 (Löring).
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§5.2  De pensioenregel

Het automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken 
van de pensioenleeftijd is jarenlang aangeduid als de pensioenregel:

‘Wanneer de werkgever en de werknemer bij de arbeidsovereenkomst een zekere, 
vaste pensioenleeftijd zijn overeengekomen, kan worden aangenomen dat zij te-
vens zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pen-
sioenleeftijd van rechtswege eindigt.’771

De vaste pensioenleeftijd maakt doorgaans onderdeel uit van de afspraken 
tussen een werkgever en een werknemer over pensioen. Die pensioen-
overeenkomst772 wordt door de pensioenuitvoerder uitgewerkt in een pen-
sioenreglement.773 Voor zover bekend kennen alle pensioenreglementen in 
Nederland een pensioengerechtigde leeftijd voor het ouderdomspensioen. 
Een verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar een pensioenreglement is 
voldoende om een pensioenovereenkomst – en daarmee overeenstemming 
over de vaste pensioenleeftijd – tot stand te brengen.774 Ook bij een getrapte 
verwijzing naar de pensioenleeftijd, waarbij de individuele arbeidsovereen-
komst verwijst naar de cao en de cao verwijst naar het pensioenreglement, 
komen de werkgever en de werknemer rechtsgeldig een pensioenleeftijd 
overeen.775 De pensioenovereenkomst is vormvrij en kan op allerlei manieren 
worden aangegaan.776 Veel pensioenovereenkomsten kennen naast de vaste 
pensioenleeftijd (ook wel aangeduid als pensioenrichtleeftijd of spilleeftijd) 
een fl exibele pensioenleeftijd. Daarbij kan een deelnemer kiezen om eerder 
of later dan de richtleeftijd met pensioen te gaan.777

De pensioenregel is gebaseerd op de wilsvertrouwensleer en de uitleg 
van de arbeidsovereenkomst. Indien de pensioenleeftijd in de individuele 

771 E. Lutjens, Pensioenvoorzieningen voor werknemers, juridische beschouwingen over ouder-
domspensioen, diss. Vrije Universiteit Amsterdam, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, p. 696-
697.

772 Artikel 1 PW defi nieert de pensioenovereenkomst als hetgeen tussen een werkgever en 
een werknemer is overeengekomen betreff ende pensioen. De verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds wordt gelijkgesteld met een pensioenovereenkomst, zie artikel 2 
lid 2 PW.

773 Een pensioenreglement is de door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling met betrek-
king tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer, zie artikel 1 PW.

774 Vergelijk Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 10. 
775 Vergelijk E. Lutjens, Verantwoordelijkheidsverdeling bij inhoud van de pensioenovereen-

komst, P&P 2007, 7/8, p. 5; over de acceptatie van incorporatiebedingen in het arbeidsrecht 
W.J.P.M. Fase, J. van Drongelen, CAO-recht, Deventer, Kluwer 2007.

776 E. Lutjens, Pensioenovereenkomst versus pensioentoezegging, P&P 2008-5.
777 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 38.
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arbeidsovereenkomst is opgenomen of daarin naar het pensioenreglement 
wordt verwezen, mogen partijen er over en weer op vertrouwen (vgl. art. 3:35 
BW) dat zij zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt wan-
neer de pensioenleeftijd uit het pensioenreglement bereikt is.778 Zij mogen 
daarop vertrouwen omdat en zolang het in Nederland algemeen gebruik en/
of gewoonte is (vgl. art. 7:667 lid 1 BW en art. 6:248 BW) dat de arbeidsover-
eenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarom hoeven 
zij dat gebruik niet te expliciteren. De in de arbeidsovereenkomst opgenomen 
(verwijzing naar de) pensioenleeftijd moet worden uitgelegd aan de hand van 
de verklaringen en gedragingen van partijen over en weer en het daarop geba-
seerde gerechtvaardigde vertrouwen (vgl. het Haviltex-criterium).779 Partijen 
komen als het ware van tevoren overeen dat de arbeidsovereenkomst bij het 
bereiken van de overeengekomen pensioenleeftijd van rechtswege eindigt. 
Voor het bestaan van gerechtvaardigd vertrouwen is niet in alle gevallen een 
mededeling of gedraging van de wederpartij nodig. Onder omstandigheden 
kan ook het achterwege blijven daarvan voldoende zijn.780 Aanbod en aan-
vaarding zijn vormvrij (vergelijk artikel 3:37 BW). De uiterste houdbaarheids-
datum van het contract is met de vaste pensioenleeftijd gegeven.

Voor de uitleg van de relatie tussen pensioenleeftijd en einde arbeidsover-
eenkomst geldt ook bij verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar het pen-
sioenreglement de Haviltex-norm.781 De Hoge Raad oordeelde dat de uitleg 
van een pensioenreglement in de verhouding tussen de oorspronkelijk con-
tracterende partijen (werkgever en werknemer) aan de hand van de Havil-
texnorm moet geschieden.782 Daarbij is van belang dat de werkgever en de 
werknemer de regeling – ook al is dat via incorporatie met verwijzing naar 
het pensioenreglement – zelf zijn overeengekomen. De contractuele relatie 
tussen partijen is beslissend voor de uitlegmethode.783

§5.2.1 Rechtspraak heeft pensioenregel aanvaard

De pensioenregel is in de rechtspraak herhaaldelijk aanvaard. Bij mijn weten 
gebeurde dat voor het eerst in 1963. De KLM wilde de arbeidsovereenkomst 

778 Zie Ktr. Rotterdam 20 mei 1965, SMA 1965, p. 789. Zie ook Ktr. Apeldoorn 22 augustus 
1986, Prg 1987, 2633.

779 Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). Kort gezegd gaat het bij de uitleg van een 
overeenkomst om de partijbedoeling. Zie HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 93; HR 11 mei 
2001, NJ 2002, 364. 

780 HR 27 februari 2004, JAR 2004, 84; PJ 2004, 44 (Meplax) r.o. 3.4.
781 HR 9 juli 2004, JAR 2004, 189 (Hoevers).
782 HR 18 oktober 2002, NJ 2003, 258 (Pieterse/Nationale Nederlanden). 
783 Bij een pensioenreglement van een bedrijfstakpensioenfonds of een pensioenvoorziening 

in de cao kan een andere uitlegmethode gelden.
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van een boordwerktuigkundige beëindigen wegens het bereiken van de in de 
pensioenregeling vastgelegde pensioenleeftijd. Zij stelde dat de arbeidsover-
eenkomst van rechtswege eindigde. Na verkregen toestemming voor zover 
vereist van het GAB (thans CWI) zegde de KLM de arbeidsovereenkomst op 
als subsidiaire ontslagaanzegging.784 De vraag die partijen verdeeld hield, was 
of het tot stand komen van een door de werknemer aanvaarde pensioenrege-
ling betekende dat partijen overeen waren gekomen dat de voor onbepaalde 
tijd aangegane arbeidsovereenkomst eindigde op de pensioengerechtigde 
leeftijd. De kantonrechter te ’s-Gravenhage meende dat hierdoor een nadere 
arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen met betrekking tot het einde 
van de arbeidsovereenkomst.785 Daarnaast overwoog de kantonrechter dat 
KLM de arbeidsovereenkomst terecht had kunnen opzeggen. Hij verklaarde 
de werknemer niet-ontvankelijk. In hoger beroep overwoog de rechtbank dat 
geen opzegging behoefde plaats te vinden daar de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigde. Zij oordeelde dat het overeenkomen van de pensioen-
regeling tussen KLM en de werknemer betekent – tenzij duidelijk het tegen-
deel blijkt – dat partijen impliciet overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst 
eindigt op het tijdstip waarop de werknemer pensioengerechtigd wordt, ook 
al was de arbeidsovereenkomst aanvankelijk voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Het begrip pensioen veronderstelt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd, 
aldus de rechtbank.786 Het Van Rooyen arrest van de Hoge Raad uit 1964 biedt 
eveneens steun aan de pensioenregel.787 Het pensioenreglement van Philips 
bepaalde dat een ouderdomspensioen werd toegekend zodra deelnemers de 
leeftijd van 60 jaar bereikt hadden. Philips stelde sommige werknemers, 
onder wie van Rooyen, in staat (zij waren hiertoe niet verplicht) tot de leeftijd 
van 62 jaar door te werken. Van Rooyen werkte na de pensioengerechtigde 
leeftijd 2 jaar en 2 maanden door. De rechtbank oordeelde dat – conform 
artikel 10 van het reglement – het bereiken van de leeftijd van 60 jaar rede-
lijkerwijs niet anders betekent dan dat de arbeidsovereenkomst beëindigd 
werd en wel krachtens overeenkomst en niet krachtens (eenzijdige) opzeg-
ging.788 Het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd en het einde van 
de voortgezette arbeidsovereenkomst berustten op een nadere overeenkomst 
tussen partijen, aldus de rechtbank. Daarmee bevestigde de rechtbank dat 
het bereiken van de pensioenleeftijd betekent dat de dienstbetrekking door 

784 Dat lijkt mij een equivalent van een opzegging voor zover vereist.
785 Ktr. ’s-Gravenhage 6 november 1963, SMA 1965, p. 354-356, m. nt. Vos.
786 Rb. ’s-Gravenhage 16 november 1964, NJ 1966, 122.
787 HR 11 december 1964, NJ 1966, 465. Anders: M. Keulaerds, P.C. vas Nunes, Pensioenont-

binding, in: R. Hansma (red.), De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud, Kluwer, 
Deventer 2005.

788 Vgl. A.M. Gerritsen, Onderscheid naar leeftijd in het arbeidsrecht, (diss. Leiden), Kluwer 
1994, p. 139-141. 
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overeenkomst eindigt. De Hoge Raad liet dat oordeel van de rechtbank in 
stand.789 Ten aanzien van de voortgezette arbeidsovereenkomst oordeelde de 
Hoge Raad dat deze met wederzijds goedvinden beëindigd was, omdat par-
tijen een nadere overeenkomst gesloten hadden.

Een jaar later volgde een zaak waarin een violist van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest het niet eens was met het eindigen van zijn arbeidsover-
eenkomst. De kantonrechter overwoog dat eiser pensioen genoot en hij de 
pensioenregeling had aanvaard: ‘hieruit volgt, dat de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd gewijzigd is in één, waarbij de arbeidsovereenkomst een 
einde zou nemen met ingang van de dag waarop eiser pensioengerechtigd 
werd.’ Het intreden van de pensioengerechtigdheid van de werknemer bete-
kende het einde van de arbeidsovereenkomst, zodat opzegging noch toestem-
ming noodzakelijk was.790 Eind 1969 kwam de kantonrechter te Leiden tot 
een soortgelijk oordeel. Wanneer in een onderneming bij reglement is vast-
gesteld dat de werknemer wordt gepensioneerd bij het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, eindigt de arbeidsovereenkomst bij het bereiken 
van deze leeftijd. Opzegging en toestemming van de directeur GBA (thans 
de CWI) is niet vereist.791

Na een jarenlange stilte werd de pensioenregel opnieuw bevestigd door de 
kantonrechter te Apeldoorn.792 ‘Bijzondere omstandigheden daargelaten, kan 
in het algemeen worden aangenomen dat aan het treff en en accepteren van 
een pensioenregeling tussen een werkgever en een werknemer de betekenis 
moet worden gehecht dat de werknemer bij het aanvaarden van de pensioen-
regeling stilzwijgend met de werkgever overeenkomt dat zijn dienstverband 
in ieder geval zal eindigen op het tijdstip dat de werknemer de overeengeko-
men pensioengerechtigde leeftijd bereikt.’ 793

Uit bovenstaande uitspraken volgt dat de pensioenregel in de rechtspraak 
is aanvaard. Bij deze ‘klassieke’ pensioenregel is de pensioenleeftijd overeen-
gekomen, maar is het eindigen van de arbeidsovereenkomst niet expliciet 
vermeld. De pensioenregel is gebaseerd op de idee dat de ingangsdatum van 
het aanvullend ouderdomspensioen het einde van de arbeidsovereenkomst 
meebrengt. Partijen hebben het van rechtswege eindigen van de arbeidsover-
eenkomst stilzwijgend of impliciet aanvaard. Expliciete koppeling van de 
pensioenleeftijd in het pensioenreglement of de (collectieve) arbeidsovereen-

789 Vergelijk I.P. Asscher-Vonk, De ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomsten, SMA 
1978, p. 320-328, i.h.b. p. 324.

790 Ktr. Rotterdam 20 mei 1965, SMA 1965, p. 789-792.
791 Ktr. Leiden 5 november 1969, Prg. 1970, nr. 643, m. nt. Vos.
792 Ktr. Apeldoorn 22 augustus 1986, Prg. 1987/2633.
793 De kantonrechter verwijst hierbij – volgens mij abusievelijk – naar Van der Grinten. Het 

citaat lijkt mij ontleend aan de conclusie van A-G Minkenhof bij HR 11 december 1964, NJ 
1966, 465.
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komst aan een einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst ontbreekt 
derhalve bij de ‘klassieke’ pensioenregel.

Begin 2008 paste de kantonrechter te Lelystad indirect de pensioenregel 
toe. In de (collectieve) arbeidsovereenkomst was geen beding opgenomen dat 
de arbeidsovereenkomst eindigde bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 
Wel was er een pensioenreglement dat gebaseerd was op premiebetaling tot 
het 65e levensjaar en dat recht gaf op een pensioenuitkering met ingang van 
het 65e levensjaar. Dat was voldoende aanleiding voor de kantonrechter om 
de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder toekenning van een vergoe-
ding.794

§5.3 Pensioenontslag

§5.3.1 Van pensioenregel naar pensioenontslag

Na de eeuwwisseling is het begrip pensioenregel in de literatuur en de recht-
spraak omgedoopt tot pensioenontslag.795 Ook de wetgever hanteert de term 
pensioenontslag, overigens zonder toelichting of verwijzing naar de inhoud 
van het begrip (zie artikel 16 WGBL). Beide begrippen hebben hetzelfde 
rechtsgevolg: bij het bereiken van de pensioenleeftijd eindigt de arbeids-
overeenkomst van rechtswege. Indien er al een aanwijsbaar verschil bestaat 
tussen pensioenregel en pensioenontslag, dan is het dat bij pensioenontslag 
is geëxpliciteerd dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het 
bereiken van de pensioenleeftijd.796

Het begrip pensioenontslag heeft als groot voordeel dat het rechtsgevolg 
(het automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van 
de pensioenleeftijd) in één keer duidelijk is. Dit in tegenstelling tot het begrip 
pensioenregel. Het pensioenrecht bestaat uit legio pensioenregels. Hoewel 
duidelijk, is het begrip pensioenontslag arbeidsrechtelijk gezien onzuiver. 
Ontslag duidt immers op een eenzijdige beëindigingshandeling terwijl het bij 
pensioenontslag een overeengekomen einde betreft. Partijen komen namelijk 
overeen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioen-
leeftijd. Strikt genomen is het begrip pensioenbeëindiging meer zuiver. Uit 
praktische overwegingen hanteer ik hierna de term pensioenontslag.

794 Ktr. Lelystad 20 februari 2008, JAR 2008, 120.
795 Zie E. Lutjens, ‘Pensioenontslag, het eindigen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst 

bij pensionering: kan het nog?’, Ondernemingsrecht 2003, p. 217-221, met naschrift Grap-
perhaus; V.D.M. Smeets, Wankelt de pensioenregel door het wetsvoorstel verbod leeftijds-
discriminatie bij arbeid, AR 2002/11, p. 40-44. 

796 Het onderscheid is vooralsnog semantisch want er is geen verschil in rechtsgevolg.
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§5.3.2 Het pensioenontslagbeding

In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten staat een pensioenontslag-
beding. Daarin is expliciet opgenomen dat de arbeidsovereenkomst (van 
rechtswege)797 eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in artikel 20 van de algemeenver-
bindendverklaarde cao voor het levensmiddelenbedrijf 2008:798

‘De dienstbetrekking eindigt (…) zonder opzegging en daarom zonder 
opzeggingstermijn (…) bij het ingaan van het ouderdomspensioen (65 jaar).’

Het pensioenontslagbeding kent enkele varianten. Zo wordt soms niet 
meer expliciet verwezen naar de pensioenleeftijd maar wordt alleen de ont-
slagleeftijd benoemd. Ter illustratie799 geef ik hieronder het in artikel 8.11 lid 
4 van de cao Nederlandse Universiteiten 2007-2010 opgenomen pensioen-
ontslagbeding weer:

‘De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de dag waarop de 
werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.’

Het pensioenontslagbeding kan voor de einddatum aansluiten bij de verjaar-
dag van de werknemer. Varianten daarop zijn de eerste dag van de maand 
waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt of de eerste dag van de 
maand die volgt na het bereiken van de pensioenleeftijd. Een formulering 
waarbij wordt aangesloten bij het tijdstip waarop de werknemer gebruik 
maakt van het ouderdomspensioen, kan door uitstel van de pensioendatum 
tot onduidelijkheden leiden.800 Het is raadzaam om niet alleen de pensioen-
leeftijd, maar ook het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondub-
belzinnig vast te leggen. Door dit overeengekomen einde duidelijk te formu-
leren, kan er voor beide partijen geen twijfel bestaan over het rechtsgevolg 
van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval is – let-
terlijk – sprake van een einde van rechtswege op grond van overeenkomst, in 
de zin van art. 7:667 lid 1 BW.801 De einddatum van de arbeidsovereenkomst 
is kalendermatig vast te stellen.

797 Het antwoord op de vraag of het predikaat van rechtswege niet is voorbehouden aan wet-
gever of rechter laat ik verder buiten beschouwing.

798 Stcrt. 2008, 60, nr. 10757.
799 Vergelijk ook artikel 18 lid 2 cao technische groothandel 2006-07; artikel 4 lid 3 cao voor het 

beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2007-2008.
800 Zie bijvoorbeeld de cao-bepaling zoals besproken in Ktr. Enschede 19 april 2007, JAR 2007, 

117; O. van der Kind, SR 2007, 50.
801 Tenzij men aanneemt dat art. 7:667 lid 1 BW niet toe kan zien op het eindigen van rechts-

wege van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zie daarover §5.7.3.
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In 2008 gold voor 97% van de werknemers die onder een cao vallen of een 
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar of een pensioenontslagbeding bij 65 
jaar, zo blijkt uit onderzoek van SZW.802

§5.3.3 Het pensioenontslagbeding in de jurisprudentie

Uit de jurisprudentie blijkt dat de klassieke pensioenregel is verduidelijkt door 
een bepaling op te nemen die pensioenleeftijd en einde arbeidsovereenkomst 
aan elkaar koppelt. In het arrest Beets-Proper (1986) stond de toepassing van 
een pensioenontslagbeding centraal.803 De arbeidsovereenkomst kende een 
beding dat de dienstbetrekking ‘een einde zou nemen’ op de eerste van de 
maand volgend op die waarin de werkneemster de (pensioengerechtigde) 
leeftijd van 60 jaar zou bereiken. Voor mannelijke werknemers gold een pen-
sioenleeftijd van 65 jaar. De Hoge Raad achtte het beding nietig op grond 
van verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen, art. 1637 ij BW (thans 
art. 7:646 BW). Om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heff en 
besloot de Hoge Raad dat de arbeidsovereenkomst van vrouwen op hetzelfde 
tijdstip eindigt als voor mannen, bij 65 jaar. De Hoge Raad overwoog dat: 
‘de dienstbetrekking een einde neemt op de eerste van de maand volgend op 
die waarin de 65-jarige leeftijd, wordt bereikt (…).’804 Eén en ander leidt de 
Hoge Raad tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege 
is geëindigd bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar door werkneemster.805 
A contrario valt daaruit af te leiden dat de Hoge Raad bij een ‘rechtsgeldige 
pensioenleeftijd’ een einde van rechtswege aanneemt.806 Zonder de ongelijke 
behandeling was de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd.

In 1992 aanvaardde het Hof te Amsterdam het pensioenontslagbeding 
van Fokker. ‘Bij de beoordeling van het geschil van partijen neemt het hof 
in de eerste plaats tot uitgangspunt dat de tussen hen gesloten “aanvullende 
arbeidsovereenkomst” in artikel 16 bepaalt dat die arbeidsovereenkomst “in 
ieder geval een einde (zal) nemen zodra de werknemer de in het toepasselijke 
pensioenreglement B genoemde pensioengerechtigde leeftijd bereikt’.807 Ook 
het vonnis van de kantonrechter te Leeuwarden uit 2003 toont aan dat een 

802 M. Beeksma, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2008), Directie Uitvoerings-
taken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Den Haag: SZW juni 2008.

803 HR 21 november 1986, NJ 1987, 351 (Beets-Proper), m. nt. Stein. 
804 HR 21 november 1986, NJ 1987, 351 (Beets-Proper), m. nt. Stein, r.o. 2.3.
805 R.o. 2.4.
806 A.w. Stein in zijn noot; E. Lutjens 1989, p. 697. Anders: M. Keulaerds, P.C. vas Nunes, Pen-

sioenontbinding, in: R. Hansma (red.), De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud, 
Kluwer, Deventer 2005; P.C. Vas Nunes, Ouderen mogen gewoon doorwerken, NJB 2008, 
19.

807 Hof Amsterdam 12 november 1992, JAR 1993, 30 (Fokker).
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pensioenontslagbeding wordt aanvaard.808 De kantonrechter overwoog als 
volgt: ‘De arbeidsovereenkomst tussen partijen is inmiddels op grond van de 
arbeidsovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde CAO-bepalingen 
van rechtswege geëindigd wegens het door [eiser] bereiken van de 60-jarige 
leeftijd.’809 In mei 2008 oordeelde de kantonrechter te Utrecht dat de arbeids-
overeenkomst van een 67-jarige medewerkster van een crematorium was 
voortgezet nadat deze conform de cao van rechtswege was geëindigd bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd.810

Impliciete aanvaarding van pensioenontslag volgt eveneens uit het Piloten-
arrest. Daarin liet de Hoge Raad de pensioenontslagbepaling van de piloten 
van KLM en Martinair in stand.811 In het Folkeringa-arrest oordeelde het Hof te 
Amsterdam dat de arbeidsovereenkomst van een verpleegkundige die gebruik 
maakte van een vervroegd pensioen van rechtswege was geëindigd.812

Tegenover deze uitspraken staat een vonnis van de kantonrechter Amster-
dam. Deze oordeelde dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan-
gegaan niet van rechtswege kan eindigen:

‘Aangenomen moet worden dat gelet op het wettelijk systeem uitgangspunt dient 
te zijn dat een arbeidsovereenkomst geldt óf voor bepaalde tijd, in welk geval zij in 
beginsel van rechtswege eindigt, óf voor onbepaalde tijd,in welk geval zij per defi ni-
tie niet van rechtswege eindigt.
Met dit uitgangspunt is onverenigbaar dat een voor onbepaalde tijd aangegane 
overeenkomst zou kunnen eindigen omdat zulks is vastgelegd in de arbeidsover-
eenkomst of in de cao. Er zouden dan immers, naast overeenkomsten voor be-
paalde tijd, welke niet kunnen worden opgezegd tussentijds, uitsluitend nog ar-
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn welke tussentijds wel kunnen worden 
opgezegd.’813

Die uitspraak is in mijn ogen onjuist. De kantonrechter concludeert samen-
gevat dat er twee smaken zijn. Enerzijds is er de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd die eindigt door opzegging en anderzijds is er de arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd, die van rechtswege eindigt. Er zijn echter meer 
smaken met gemixede elementen. De eerste mix is de arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd met een tussentijds opzeggingsbeding (vergelijk art. 7:667 
lid 3 BW). De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een pensioen-
ontslagbeding is de tweede mixvorm. Ik kom daarop terug in §5.7.2 en §5.7.3.

808 Ktr. Leeuwarden 24 juni 2003, PJ 2003, 113.
809 Ktr. Leeuwarden 24 juni 2003, PJ 2003, 113, r.o. 4.5.
810 Ktr. Utrecht 16 mei 2008, JAR 2008, 158 (Den en Rust).
811 HR 8 oktober 2004, JAR 2004, 258 (Piloten)
812 Hof Amsterdam 26 mei 2005, JAR 2005, 132, r.o. 4.6.
813 Ktr. Amsterdam 8 juli 2008, JAR 2008, 228 (Löring).
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Vermeldenswaardig is dat het HvJ EG de mogelijkheid om een pensioen-
ontslagbeding op te nemen in een Spaanse cao, waarbij de arbeidsovereen-
komst van rechtswege werd ontbonden bij het bereiken van de leeftijd van 
65 jaar niet in strijd oordeelde met het verbod van leeftijdsdiscriminatie (zie 
hoofdstuk 6).814

§5.4 Pensioenregel wegens bereiken AOW-leeftijd?

Voor een kleine groep werknemers geldt dat er geen vaste pensioenleeftijd is 
overeengekomen, bijvoorbeeld omdat een pensioenovereenkomst ontbreekt. 
Deze zogenaamde witte vlekken vallen niet onder een pensioenregeling.815 
Tekstueel gezien lijkt de pensioenregel niet van toepassing: er is geen vaste 
pensioenleeftijd opgenomen in de arbeidsverhouding en derhalve eindigt 
de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege. Daar valt tegenin te brengen 
dat de AOW-leeftijd een impliciet overeengekomen vaste pensioenleeftijd is. 
Door de AOW-leeftijd ‘in te lezen’ in de arbeidsovereenkomst wordt de vaste 
pensioenleeftijd in de arbeidsverhouding gebracht.

De Hoge Raad heeft zich tweemaal uitgesproken over de situatie waarbij 
partijen géén pensioenleeftijd waren overeengekomen. In beide gevallen oor-
deelde de Hoge Raad dat de éénzijdige beëindiging van de arbeidsovereen-
komst wegens het bereikt hebben van de leeftijd van 65 jaar was toegestaan.816 
In het arrest Op ’t Land uit 2002 had de werkgever een ontslagvergunning 
voor mevrouw Op ’t Land aangevraagd in verband met het door haar bereiken 
van de 65-jarige leeftijd. De CWI verleende deze vergunning, onder verwij-
zing naar het eerder gewezen Codfried-arrest. In dat arrest uit 1995 werd 
mevrouw Codfried in de proeftijd ontslagen toen de werkgever was gebleken 
dat zij 65 jaar was. Na die ontdekking werd de arbeidsovereenkomst opge-
zegd. De Hoge Raad sauveerde dat niet alleen maar gaf in een overweging ten 
overvloede een in de literatuur fel bediscussieerde passage prijs:

‘Voorts dient te worden vooropgesteld dat niet gezegd kan worden dat de regel 
dat een dienstbetrekking in het algemeen van rechtswege (onderstreping MH) 
eindigt wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet langer in overeenstem-
ming is met de rechtsopvatting van brede lagen van de bevolking, ook al gezien 
de betekenis van de 65-jarige leeftijd in de pensioen-, de arbeids- en de sociale 
verzekeringswetgeving.’817

814 HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007, 288.
815 Over witte vlekken, zie SER Rapport Witte vlekken op pensioengebied, quick scan 2001, SER 

2002, p. 15.
816 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 en HR 1 november 2002, NJ 2002, 622; JAR 2002, 279. 
817 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430, r.o. 3.5.
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De overweging lijkt duidelijk: de rechtsregel is dat de arbeidsovereenkomst 
van rechtswege eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Daarmee 
opent de Hoge Raad de deur voor toepassing van een variant van de pensioen-
regel: indien partijen geen andere pensioengerechtigde leeftijd zijn overeen-
gekomen, geldt de regel dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt 
bij het bereiken van de ‘gebruikelijke’ wettelijke pensioengerechtigde leeftijd 
(65) van de werknemer. De discussie gaat over de vraag of de arbeidsover-
eenkomst bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van rechtswege eindigt. 
In de literatuur hebben onder anderen Verhulp,818 de Jong819 en Keulaerds 
en Vas Nunes820 het van rechtswege eindigen bestreden. Verhulp meent dat 
een specifi eke rechtshandeling (opzegging, ontbinding) of bepaling (in de 
cao) noodzakelijk is. Keulaerds en Vas Nunes zijn van mening dat de overwe-
ging van de Hoge Raad dat de dienstbetrekking van rechtswege eindigt als 
het ware uit de lucht komt vallen en niet wordt toegelicht. Met gevoel voor 
retorica vragen zij zich af of, wanneer de Hoge Raad betekenis had gehecht 
aan de door mij gecursiveerde tekst, hij dat niet had toegelicht. Alle auteurs 
verwijzen naar een uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 22 februari 
2005.821 De kantonrechter oordeelde daar dat de arbeidsovereenkomst bij het 
bereiken van de AOW-leeftijd van 65 jaar niet van rechtswege was geëindigd. 
Hij trok de pensioenregel in twijfel: ‘Dat de HR zou menen dat die rechtsregel 
wel bestaat valt naar het oordeel van de kantonrechter niet in genoemd arrest 
te lezen.’ Deze visie van de kantonrechter acht ik onjuist. Waar de kanton-
rechter af wil wijken van de rechtsregel die volgens de HR in het algemeen 
geldt, verwacht ik op zijn minst een nadere onderbouwing, zoals bijzondere 
omstandigheden.

Close reading kan niet tot een andere conclusie leiden dan dat de arbeids-
overeenkomst in het algemeen van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd. De Hoge Raad noemt het letterlijk een regel en mij dunkt 
dat een regel van de Hoge Raad een rechtsregel is. Het voert te ver om overwe-
gingen van de Hoge Raad buiten toepassing te laten. Tot op heden is de Hoge 
Raad (nog) niet ‘omgegaan’. Daarmee is de kous af: het is nog steeds geldend 
recht dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar 
van rechtswege eindigt.822

818 E. Verhulp, JAR Verklaard 2005/4, p. 9.
819 S.J. de Jong, Werken na 65 jaar: de houdbaarheidsdatum voorbij, AR 2006, 1.
820 M. Keulaerds, P.C. Vas Nunes, Pensioenontbinding, in: R. Hansma (red.), De ontbinding van 

de arbeidsovereenkomst in tienvoud, Kluwer, Deventer 2005.
821 Ktr. Utrecht 22 februari 2005, PJ 2005, 71.
822 Zie M. Heemskerk, Doorwerken na 65 jaar, in: E. Lutjens (red.), De Le(e)nigheid van het 

Sociaal Recht. Liber amicorum voor Leen van den Heuvel, VU Huisdrukkerij 2006; E. Lutjens, 
Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij 65 jaar, NJB 2008/29. Anders: P.C. Vas 
Nunes, Ouderen mogen gewoon doorwerken, NJB 2008, 19.
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Het verdient de voorkeur om onduidelijkheden over het van rechtswege 
eindigen weg te nemen. Dat kan eenvoudig door een pensioenontslagbeding 
in de arbeidsovereenkomst op te nemen waarin staat dat de arbeidsovereen-
komst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leef-
tijd.823

§5.5 Ambtenaren

§5.5.1 Verplicht ontslag bij 65 jaar?

Voor alle openbare functies gold tot 11 mei 2007 een verplichte ontslagleeftijd 
van 65 jaar.824 Op grond van een koninklijk besluit uit 1945 moest het bevoegd 
gezag bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd ontslag verlenen aan personen 
die werkzaam waren in overheidssectoren.825 Uitzondering op die regel was 
slechts mogelijk wanneer het dienstbelang zich tegen ontslag verzette of de 
ambtenaar niet kon worden gemist. Het wetsbesluit826 had bovensectorale 
werking. Slechts voor personen voor wie bij wettelijk voorschrift een andere 
ontslagleeftijd was vastgesteld, gold het besluit niet. Zo geldt voor rechters 
een ontslagleeftijd van 70 jaar.827 Ook voor de overige Hoge Colleges van 
Staat, zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, geldt een wet-
telijke ontslagleeftijd van 70 jaar.828 De leeftijd van 70 jaar benadrukt het 
uitgangspunt van benoeming voor het leven, aldus de wetgever.829

In vrijwel alle rechtspositieregelingen van overheidssectoren was – in 
navolging van het wetsbesluit – het bereiken van de 65-jarige leeftijd als ont-
slaggrond opgenomen. Voor Rijksambtenaren gold de pensioenleeftijd van 
65 op grond van de cao Rijk en art. 98 lid 1 sub h ARAR. Voor gemeente-
ambtenaren is de 65-jaarsgrens vastgelegd in de artikelen 8:2 en 8:2a CAR-
UWO.

Voor de beëindiging van het dienstverband bij het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd is een ontslagbesluit nodig van het bevoegde orgaan 

823 Op de verhouding tot artikel 7:667 lid 6 BW kom ik terug in §5.7.4.
824 Stb. 1945, F 173, S&J 43-IV, p. 49. Zie voor het intrekkingsbesluit Stb. 2007, 168.
825 Vergelijk CRvB 1 juni 1995, TAR 1995, 177.
826 Het wetsbesluit was tot stand gekomen in een periode waarin de Staten-Generaal niet fun-

geerde en er geen wetgeving in formele zin tot stand kon komen. Daarom kon het besluit 
slechts bij wet in formele zin worden gewijzigd; vergelijk ook Circulaire ontslaggrond 65 
jaar, Stcrt. 2003, 231, p. 10.

827 Artikel 46h lid 2 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Voor notarissen en deurwaar-
ders geldt een ontslagleeftijd van 65 jaar op grond van artikel 14 lid 1 van de Wet op het 
notarisambt; artikel 52 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

828 Artikel 74 lid 2 en 3 Gw; artikel 3 Wet RvS.
829 Kamerstukken II 2006-07, 30 960, nr. 3, p. 4.
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(zie art. 98 lid 1 onder h jo. 93 ARAR). Het dienstverband van ambtenaren ein-
digt daarom niet van rechtswege bij het bereiken van de pensioen gerechtigde 
leeftijd. Bij ambtenaren is derhalve sprake van een zuiver pensioenontslag 
(eenzijdige beëindiging). De facto is het verschil tussen civielrechtelijke werk-
nemers en ambtenaren op dit punt evenwel verwaarloosbaar.830 Het nemen 
van een ontslagbesluit bij de pensioengerechtigde leeftijd is een formaliteit.

De ambtenaar en de werkgever kunnen overeenkomen dat na het pen-
sioenontslag wordt doorgewerkt. In de praktijk blijkt dat doorwerken na 65 
jaar nauwelijks voorkomt. Uit de kerngegevens 2004 bleek dat het absolute 
aantal 65-plussers bij de overheidssectoren 1583 FTE’s bedroeg.831

§5.5.2 Intrekking verplicht ontslag

Als gezegd, is het wettelijk voorgeschreven pensioenontslag bij 65 jaar voor 
ambtenaren in overheidsdienst per 11 mei 2007 ingetrokken. Het kabinet 
meende dat het gezien de ontgroening en vergrijzing wenselijk was om de 
arbeidsdeelname te verhogen en eventuele belemmeringen voor het doorwer-
ken na 65 jaar weg te nemen. Ontslag op 65-jarige leeftijd was te veel een 
automatisme. Overheidswerkgevers en -werknemers moesten meer stilstaan 
bij de mogelijkheid de arbeidsverhouding voort te zetten. ‘Er kan niet langer 
van worden uitgegaan dat werknemers boven de 65 jaar per defi nitie niet 
meer aan de eisen kunnen voldoen die aan het functioneren in overheids-
dienst worden gesteld’.832

De intrekking van het wetsbesluit betekent dat sociale partners in de 
overheidssectoren niet langer op grond van de wet zijn gehouden aan een 
verplichte ontslagleeftijd. De ontslagbevoegdheid op de pensioengerechtigde 
leeftijd is daarmee niet verdwenen. De bestaande rechtspositieregelingen 
blijven zonder nieuwe afspraken ongewijzigd. De bedoeling van de intrek-
king van de verplichte ontslagleeftijd was dat de afzonderlijke overheidssec-
toren beleid gingen ontwikkelen met betrekking tot het doorwerken na het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd.

De eerste bescheiden resultaten van die koerswijziging zijn zichtbaar. 
Zo is de pensioengerechtigde leeftijd van de Nationale Ombudsman,833 bur-

830 Het verschil kan betekenis hebben voor de sanctionering van verboden pensioenontslag, 
zie hoofdstuk 6.

831 Kamerstukken II 2006-07, 30 960, nr. 3, p. 3.
832 Kamerstukken II 2006-07, 30 960, nr. 3, p. 2/3; vergelijk Kamerstukken II 2005/06, 28 170, 

nr. 47.
833 Artikel 3 Wet Nationale Ombudsman, Stb. 2007, 168.
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gemeesters834 en commissarissen van de Koningin835 verhoogd van 65 naar 
70 jaar. Een groter bereik heeft de beleidswijziging in de sector Rijk.

§5.5.2.1 De tijdelijke gedragslijn voor rijksambtenaren
In de sector Rijk was al in de cao van 2002-2003 afgesproken om de ont-
slaggrond van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar te laten vervallen. 
Daaraan kon toentertijd, wegens het genoemde wetsbesluit, geen uitvoering 
worden gegeven.836 De intrekking van het wetsbesluit in 2007 maakte de weg 
vrij om de ontslaggrond te laten vervallen. De afschaffi  ng van de ontslagleef-
tijd van 65 jaar zonder nadere afspraken leidde tot zoveel onduidelijkheden 
over bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte en pensioen dat er in februari 
2008 in afwachting van een structurele regeling een tijdelijke gedragslijn 
is ontwikkeld, vastgelegd in een circulaire.837 Uitgangspunt van die gedrags-
lijn is dat tot eind 2009 geen gebruik wordt gemaakt van de formeel nog 
bestaande ontslaggrond. Het verzoek van ambtenaren om door te werken na 
65 jaar wordt in beginsel gehonoreerd.838 Als voorwaarde geldt dat de amb-
tenaar gelijktijdig zijn ontslag aanvraagt met als uiterste ingangsdatum 1 
januari 2010. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer zwaarwegende 
dienstbelangen zich verzetten tegen doorwerken, mag het verzoek tot door-
werken worden afgewezen.

De bestaande arbeidsvoorwaarden voor doorwerkende ambtenaren blij-
ven gelden, met uitzondering van de loondoorbetaling bij ziekte. Deze wordt 
beperkt tot een jaar. Die afspraak is in strijd met de wet omdat er niet afgewe-
ken mag worden van de wettelijke duur van de loondoorbetalingsverplichting 
voor ambtenaren van artikel 76a Ziektewet.

Voor een beperkte groep 65-plus ambtenaren – zij die tussen 11 mei 2007 
en 23 februari 2008 65 jaar zijn geworden en het verzoek om door te werken 
kenbaar hadden gemaakt – geldt de regeling in aangepaste vorm. Het ver-
leende ontslag en het ingegane pensioen blijven in stand. Voor de loonder-
ving krijgt de ambtenaar een vergoeding. Bij een hernieuwd verzoek treedt 
de ambtenaar opnieuw in dienst van zijn ex-werkgever. Omdat men wegens 
de cumulatie van bezoldiging, AOW en pensioen in een hoger belastingtarief 
terechtkomt, wordt bovenop de bezoldiging een bonus van 10% betaald.839

834 Artikel 43 Rechtspositiebesluit burgemeesters, Circulaire verhogen pensioengerechtigde 
leeftijd burgemeesters, Stcrt. 2007, 137, p. 9.

835 Artikel 19 lid 4 Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, circulaire verhogen 
pensioengerechtigde leeftijd van commissarissen van de Koningin, Stcrt. 2007, 138, p. 7.

836 Circulaire ontslaggrond 65 jaar, Stcrt. 2003, 231, p. 10.
837 Circulaire doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar, Stcrt. 2008, 38.
838 De ambtenaar kan dat verzoek niet eerder doen dan 6 maanden en niet later dan 3 maan-

den voor zijn 65e verjaardag.
839 Circulaire doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar, Stcrt. 2008, 38, p. 8-10.
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§5.5.3 Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Voor een aantal categorieën functionarissen is een speciale ontslagleeftijd 
vastgesteld beneden de 65 jaar. Het zogenaamde functioneel leeftijdsontslag 
(verder: FLO) is ingevoerd voor functies die boven een bepaalde leeftijds-
grens niet meer naar behoren kunnen worden vervuld.840 De leeftijdsgrens 
is meestal ingegeven door gezondheids- en veiligheidsoverwegingen (denk 
aan fysiek zware functies zoals brandweerman of politieagent) of eisen die 
in verband met een goede vervulling van de arbeid moeten worden gesteld. 
De veronderstelling is, zo blijkt uit de Kamerstukken, dat personen werk-
zaam in deze beroepsgroepen minder goed gaan functioneren naarmate zij 
ouder worden.841 Veelal is FLO verplicht gesteld. Er geldt geen opzegtermijn; 
de aanstelling eindigt op de eerste dag van de maand volgende op die waarin 
de ambtenaar de gestelde leeftijdsgrens bereikt.842 Voor deze werknemers 
zijn in de verschillende rechtspositieregelingen FLO-uitkeringsregelingen 
vastgesteld.843 In 2000 is het aantal substantieel bezwarende functies terug-
gebracht en is er een nota verschenen over preventief beleid.844 Een aantal 
FLO-functies is daarbij afgeschaft. Zo is bij de politie het FLO afgeschaft in 
2001 en vervangen door een fl exibele uittredingsregeling.845 Voor bestaande 
situaties is overgangsrecht gemaakt.846 Uitgangpunt is dat iedere functie tot 
de pensioenleeftijd moet kunnen worden uitgevoerd.847 Art. 97 leden 2 en 
3 ARAR schrijven voor dat de ambtenaar in een substantieel bezwarende 
functie eervol ontslag wordt verleend op de eerste dag van de maand volgend 
op het bereiken van de leeftijd van 60 (categorie A) respectievelijk 55 jaar 
(categorie B).848 Het bevoegd gezag kan op aanvraag van de ambtenaar dan 
wel met zijn instemming afzien van het ontslag indien het dienstbelang dat 
vereist en de ambtenaar niet kan worden gemist.849 In de sector gemeenten 

840 A.M. Gerritsen, Onderscheid naar leeftijd in het arbeidsrecht, (diss. Leiden), Kluwer, Deven-
ter 1994, p. 129.

841 Kamerstukken II 2001-2002, 28 170, nr. 3, p. 33. De MvT gaat niet in op de vraag waar deze 
veronderstelling op gebaseerd is.

842 M.J.S. Korteweg-Wiers, Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, Samsom – Alphen aan den 
Rijn, ’s-Gravenhage 1998, p.181-184.

843 Zie bijvoorbeeld het Besluit ontslaguitkering substantieel bezwarende functies, Stcrt. 
2000, 15, p. 26.

844 Stcrt. 2000, 15.
845 Zie ook Aanhangsel Handelingen II 2007-08, p. 4329-4360. 
846 Besluit overgangsrecht FLO-functies, Stcrt. 1999, 492.
847 Vergelijk ook Stcrt. 2001, 93, p. 8, procedure substantieel bezwarende functies. 
848 De substantieel bezwarende functies zijn kenbaar uit het Besluit aanmerking substantieel 

bezwarende functies, Stcrt. 2000, 15, p. 28. Voor werknemers in de koopvaardij geldt dat zij 
op grond van ILO-conventie 71 de mogelijkheid moeten hebben om tussen 55 en 60 jaar met 
pensioen te gaan.

849 Art. 97 lid 4 ARAR; CRvB 1 juni 1995, TAR 1995, 177.
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gaat het bijvoorbeeld om functies als brandweerman en ambulancepersoneel. 
In de sector Rijk betreft het bijvoorbeeld functies in het gevangeniswezen 
en Rijkswaterstaat. Bovendien eisen de leeftijdsgrenzen in deze regelingen 
een objectieve rechtvaardiging om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen (zie 
hoofdstuk 6).850

§5.6 Eenzijdige beëindiging

§5.6.1  Motieven voor éénzijdige beëindiging

Uit de rechtspraktijk volgt dat er grosso modo twee redenen zijn om de 
arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen bij het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd van de werknemer: (1) rechtsonzekerheid en (2) 
preventie van de Ragetlie-regel.

Uit de beleidsregels Ontslagtaak CWI blijkt dat de CWI met enige regel-
maat ontslagaanvragen ontvangt wegens het bereiken van de AOW-gerech-
tigde leeftijd van de werknemer. Het betreft doorgaans ontslagaanvragen 
waarbij de werkgever zich beroept op het einde van de arbeidsovereenkomst 
en de werknemer zich tegen het ontslag verzet. De meeste aanvragen om 
een ontslagvergunning hebben betrekking op de situatie waarin een werk-
gever zich beroept op het gebruik in zijn onderneming om uit te treden bij 
65 jaar. Bij het ontbreken van een pensioenovereenkomst en/of een pensioen-
ontslagbeding betwist de werknemer dan dat de arbeidsovereenkomst (van 
rechtswege) eindigt. Het al eerder genoemde vonnis van de kantonrechter 
te Utrecht, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd van de werknemer niet van rechtswege eindigt, geeft die 
werknemers enige houvast.851 Voor werkgevers geeft de rechtsonzekerheid 
aanleiding om een ontslagvergunning voor zover vereist aan te vragen. De 
CWI hoeft zich niet te beroepen op niet-ontvankelijkheid vanwege het al van 
rechtswege geëindigd zijn van de arbeidsovereenkomst. De CWI kan altijd 
een aanvraag ‘voor zover rechtens vereist’ in behandeling nemen. De niet-
ontvankelijkheid zou overigens indirect ook een oordeel vergen van de CWI 
omdat zij zich in dat geval moet uitspreken over de vraag of de arbeidsover-
eenkomst al geëindigd is.

De genoemde rechtsonzekerheid is er niet wanneer er een rechtsgeldig 
pensioenontslagbeding is overeengekomen. In dat geval is opzegging of ont-
binding niet vereist. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege.852 Er is 

850 Kamerstukken II 2001-2002, 28 170, nr. 3, p. 33.
851 Ktr. Utrecht 22 februari 2005, PJ 2005, 71.
852 Op de verhouding tot artikel 7:667 lid 6 BW kom ik terug in §5.7.4.
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geen nadere rechtshandeling – en derhalve ook geen opzegging – vereist voor 
het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Normaliter wordt het afscheid aan-
gekondigd en nemen partijen afscheid van elkaar via de bekende afscheids-
receptie, al dan niet met horloge of dasspeld. In de regel blijkt daarnaast uit 
het pensioenoverzicht wanneer de werknemer in aanmerking komt voor zijn 
aanvullend pensioen. Ook dat duidt op het eindigen van de arbeidsrelatie.

Een ander motief om op te zeggen is preventie van de Ragetlie-regel voor 
partijen die de arbeidsrelatie willen voortzetten na de pensioengerechtigde 
leeftijd. De ontslagvergunning of ontbinding maakt het mogelijk dat partijen 
de arbeidsovereenkomst die volgt na het pensioenontslag van rechtswege 
kunnen laten eindigen (zie hoofdstuk 8).

§5.6.2 Ontslagvergunning bij pensioengerechtigde leeftijd

In het Ontslagbesluit staat niets over pensioenontslag. Uit de beleidsregels 
blijkt evenwel dat CWI de ontslagvergunning bij het bereiken van de AOW-
leeftijd van 65 jaar verleent.853 Na de verkregen ontslagvergunning hoeft de 
werkgever de arbeidsovereenkomst slechts nog rechtsgeldig op te zeggen.

Voor ontslagaanvragen voor werknemers van 65 jaar hanteert de CWI de 
algemene redelijkheidstoets van art. 3:1 Ontslagbesluit. Daarbij wordt gekeken 
naar (a) de mogelijkheden en belangen van werkgever (b) de mogelijkheden 
en belangen van werknemer en (c) andere belangen. Kort gezegd acht de CWI 
het voorgenomen ontslag bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd redelijk. De 
CWI brengt daarmee het Ontslagbesluit in lijn met het arrest Op ’t Land van 
de Hoge Raad. ESS had in 1998 een ontslagvergunning voor mevrouw Op ’t 
Land aangevraagd. Daartoe voerde ESS onder meer het volgende aan:

‘Hoewel mevrouw Op ’t Land haar werkzaamheden goed vervult, wil de vennoot-
schap als maximale leeftijdsgrens 65 jaar aanhouden. Dit teneinde een doorstro-
ming door jongere personen te bevorderen en vergrijzing binnen de onderneming te 
voorkomen. Dit is binnen de vennootschap als algemene beleidslijn bekend’.854

Bij de beoordeling van de ontslagvergunning verwees de RDA (thans CWI) 
naar het Codfried-arrest. Hij oordeelde dat afgifte van een ontslagvergun-
ning bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar onontkoombaar is. De Hoge 
Raad zag daar kennelijk geen bezwaar in.

De beoordeling van de vergunning kan niet los worden gezien van de 
vraag of het leeftijdsontslag in strijd is met de WGBL. De CWI kent beteke-

853 Zie ook M. Heemskerk, SMA 2005-3; A.T.M.J. Jacobs, Leeftijdsdiscriminatie in de arbeid, in 
A.T.M.J. Jacobs (red.): Arbeid en discriminatie, Deventer, 1992, p. 189.

854 HR 1 november 2002, NJ 2002/622.
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nis toe aan art. 7 lid 1 onder b WGBL, waarin zakelijk weergegeven staat dat 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-
leeftijd geen verboden leeftijdsonderscheid vormt. Betreft de aanvraag een 
ontslagvergunning voor pensioenontslag onder de 65 jaar dan moet de CWI 
de aanvraag inhoudelijk toetsen op verboden leeftijdsonderscheid. Die ver-
plichting volgt tevens uit de open formulering van artikel 3 WGBL. Zou de 
CWI niet naar het leeftijdsontslag kijken, dan zou hij kunnen ‘meewerken’ 
aan leeftijdsdiscriminatie. Bij een pensioenontslag onder de 65 jaar dient de 
CWI dan te toetsen of het leeftijdsontslag conform de WGBL is.

Verschillende auteurs schrijven dat de richtlijnen van de voorloper van de 
CWI (het Rijksarbeidsbureau) al in 1946 bepaalden dat voor ontslag van per-
sonen die hun 66e levensjaar ingaan als regel toestemming werd verleend.855 
De vergunning kon worden geweigerd wanneer de 65-plusser nog fi t genoeg 
was om zijn werk te doen en zijn levensomstandigheden bij ontslag uit so ciaal 
oogpunt zeer nadelig zouden worden.856 Met de verstrekking van ouder-
domspensioen volgens de noodwet Drees op 1 oktober 1947 werd dat laatste 
minder aannemelijk. De richtlijnen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw 
zetten dit beleid voort. Slechts bij uitzondering werd geen ontslagvergunning 
verleend voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 65-jarige leeftijd 
door de directeur van het GAB (thans CWI). ‘Ten aanzien van het ontslag 
van personen, die hun 66e levensjaar ingaan, wordt opgemerkt, dat hiervoor 
slechts bij wijze van uitzondering de toestemming mag worden onthouden 
(…)’.857 Gerritsen merkt op dat het verzoek blijkbaar wel wordt beoordeeld en 
niet als overbodig afgedaan.858 De richtlijnen lieten de vraag wanneer er een 
uitzondering is, onbeantwoord. In twijfelgevallen diende een verzoek om 
toestemming in behandeling te worden genomen, aldus de richtlijnen. Op 
de beslissing werd dan toegevoegd: voor zover vereist. Het voorgaande laat 
zien dat de (voorlopers van) de CWI een ontslagvergunning verleent bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd.

§5.6.3 Kennelijk onredelijk ontslag

Wanneer er een ontslagvergunning is afgegeven en de werkgever daarna heeft 
opgezegd, is evident dat de werknemer dat ontslag kan aanvechten omdat het 
ontslag kennelijk onredelijk zou zijn. Het argument dat pensioenontslag bij 

855 J.H.A. Ringeling, Rechtvaardig ontslag, diss Amsterdam 1953, p. 202; M. Brink, Het anciën-
niteitsbeginsel, SMA 1986, p. 580 met verwijzing naar richtlijnen van het Rijksarbeids-
bureau van 21 januari 1946.

856 Ringeling, p. 202.
857 Richtlijnen voor de toepassing van het BBA, Stcrt. 22 januari 1974, nr. 15 met aanvulling in 

Stcrt. 26 maart 1974, nr. 60.
858 A.M. Gerritsen 1994, p. 142.
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65 jaar kennelijk onredelijk is omdat er geen aanvullend pensioen is, slaagt 
niet. In het arrest Op ’t Land merkt de Hoge Raad op dat het ontbreken van 
een aanvullend pensioen niet de kennelijke onredelijkheid van het ontslag 
meebrengt. Een andere opvatting zou leiden tot een pensioenplicht:

‘(…) de regering heeft onderkend dat bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leef-
tijd niet steeds naast aanspraak op een uitkering op basis van de wettelijke sociale 
zekerheid ook aanspraak kan worden gemaakt op een bovenwettelijk pensioen, 
maar de bepaling in art. 7 lid 1, onder b, van het wetsvoorstel (bedoeld is de WGBL, 
toevoeging MH) zo heeft willen inrichten dat een ontslag op de AOW-gerechtigde 
leeftijd steeds objectief en redelijk gerechtvaardigd is, onafhankelijk van de vraag 
of recht op een bovenwettelijk pensioen bestaat. Een andere opvatting zou ertoe 
leiden dat langs deze weg in feite voor de werkgever of de bedrijfstak een algemene 
verplichting tot het treff en van een pensioenregeling voor alle werknemers in het 
leven zou worden geroepen, hetgeen klaarblijkelijk niet de bedoeling van het onder-
havige wetsvoorstel is.’859

§5.7 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met maximumduur

§5.7.1 Inleiding

Het van rechtswege eindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd bij het door de werknemer bereiken van de pensioenleeftijd is – zeker 
wanneer het een pensioenontslagbeding betreft – in de rechtspraak en in de 
literatuur nauwelijks omstreden.860 Arbeidsrechtelijk gebeurt er echter iets 
vreemds. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt normaliter 
niet van rechtswege. Bovendien schrijft de wet in artikel 7:667 lid 6 BW 
voor dat voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd voorafgaande opzegging nodig is. Het van rechtswege eindigen van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd lijkt daarom in strijd met de wet. 
Doordat de pensioenleeftijd de einddatum van de arbeidsovereenkomst 
objectief bepaalbaar maakt, lijkt sprake van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd.

859 HR 1 november 2002, NJ 2002, 622, r.o. 3.4.3 (Op ’t Land).
860 Daarover M. Heemskerk, SR 2006, 74. Anders: M. Keulaerds, P.C. vas Nunes, Pensioenont-

binding, in: R. Hansma (red.), De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud, Kluwer, 
Deventer 2005.
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§5.7.2 Het verdwenen onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde tijd

Sinds de aanvaarding van de pensioenregel is de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd dogmatisch niet meer te onderscheiden van de arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd. Een defi nitie van de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde of onbepaalde tijd ontbreekt tot op de dag van vandaag.861 Het onder-
scheidend criterium is de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Door 
tussentijdse opzegging bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en het 
van rechtswege eindigen op de pensioenontslagleeftijd van een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd is dat onderscheid verdwenen.

Hét kenmerk van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat deze 
van rechtswege eindigt. Dat volgt uit artikel 7:667 lid 1 BW en zijn voorloper, 
artikel 1639 e lid 1 BW (oud).

Art. 1639e lid 1 BW (oud) luidde als volgt:

‘De dienstbetrekking eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken, bij over-
eenkomst of reglement, of bij wet of verordening, of, bij gebreke daarvan, door het 
gebruik, bepaald.’

De regering achtte in 1907 het opnemen van een nadere omschrijving van 
de omstandigheden waaruit de duur kan worden bepaald ‘deels overbo-
dig, deels ondoenlijk’.862 Dat huur en verhuur van diensten duurde tot een 
bepaald einde sprak volgens de regering vanzelf. Indien de duur niet bleek uit 
overeenkomst of wet, dan werd het plaatselijk of vakgebruik in aanmerking 
genomen om de duur te bepalen. Bij plaatselijk gebruik werd gedacht aan 
een gemeentelijke verordening voor sommige groepen werknemers. Onder 
vakgebruiken verstond men algemene vakgebruiken (in tegenstelling tot 
plaatselijke gebruiken) voor specifi eke betrekkingen als kandidaat-notaris, 
gouverneurs en toneelspelers.863

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd in 1907 vastgelegd in 
art. 1639 g:

‘Indien de duur eener dienstbetrekking noch bij overeenkomst of reglement, noch 
bij wet of verordening, noch ook door het gebruik, is aangegeven, wordt zij geacht 
voor onbepaalden tijd te zijn aangegaan.

861 Zie L.H. van den Heuvel, Praktijkboek Ontslagrecht, B.10.2. D.J.B. de Wolff , De arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd, (diss. KUN) Kluwer, Deventer 1999, p. 58; H. Naber, Problemen 
rond de dienstbetrekking voor bepaalde tijd, 1987.

862 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel IV, Den Haag 1909, p. 3.
863 Bles, p. 4.
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Indien de dienstbetrekking is aangegaan voor onbepaalden tijd of tot wederopzeg-
ging, heeft ieder der partijen het recht, die te doen eindigen door opzegging met 
inachtneming van de bepalingen der twee volgende artikelen.’

Daarmee werd de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd negatief gedefi -
nieerd. Wanneer het eindtijdstip niet objectief – niet onafhankelijk van de wil 
van partijen – kan worden vastgesteld, is er sprake van een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd.864 Het verschil in rechtsgevolg is evenwel groot. 
Bij de zuivere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd duurt de arbeids-
overeenkomst voort zolang er niet is opgezegd. Tegenwoordig is de rechts-
positie van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd sterker, voornamelijk wegens de ontslagbescherming die de werknemer 
geniet.865 Opzegging vereist een geldige reden (‘iusta causa dimissionis’866). 
Ten tijde van de introductie van de Wet op de arbeidsovereenkomst was 
opzegging ook zonder reden altijd geoorloofd mits een behoorlijke opzegter-
mijn in acht werd genomen.867 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
viel te prefereren boven een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De 
nadruk bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd lag op de zekerheid 
van inkomen gedurende de ‘bepaalde’ termijn en de bescherming tegen een 
onvoorziene beëindiging van het contract.868 Opzegging van een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd kon op ieder tijdstip en zonder opgaaf 
van reden geschieden. De onrechtmatigheid van de te korte opzegtermijn 
kon worden afgekocht door een bedrag te betalen ter grootte van het loon 
gedurende de periode van de opzegtermijn.869 De zekerheid van de bepaalde 
tijd is in het causale ontslagstelsel vervangen door de grotere zekerheid van 
de onbepaalde tijd. Door de jaren heen is het uitgangspunt verschoven van 
inkomenszekerheid tot een bepaald moment (bepaalde tijd) naar inkomens-
zekerheid tenzij er een ontslagreden is (onbepaalde tijd).

864 HR 8 januari 1952, NJ 1952, 243; Ktr. Alphen aan den Rijn 2 december 1997, JAR 1998, 43.
865 L.H. van den Heuvel, Tussen vrijheid en bescherming, oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 

Deventer, Kluwer 1988, p. 16.
866 De term is afkomstig van Levenbach; hij introduceerde de term in zijn openbare les ten 

gevolge van zijn Amsterdamse benoeming tot lector in het arbeidsrecht, zie M.G. Leven-
bach, Arbeidsrecht als deel van het recht, Amsterdam: Paris 1926.

867 Zie de conclusie van A-G Noyon bij HR 20 december 1918, NJ 1919, p. 166.
868 Een fraai voorbeeld hiervan is te vinden in F. Bordewijk, Noorderlicht, Amsterdam, 1975, 

p. 118. Wanneer in de jaren ’30 een vijandige overname dreigt van de Leydsche Ijzerhandel 
tracht de bijna onttroonde directeur met haar broers op het laatste moment een arbeids-
overeenkomst van 10 jaar (om het niet ‘te bont’ te maken) aan te gaan voor bepaalde tijd 
om het familie inkomen veilig te stellen. Dit voorbeeld is eerder aangehaald door D.J.B. de 
Wolff , De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, (diss. KUN) 1999, p. 33.

869 Art. 1639r (oud).
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§5.7.2.1 Tussentijdse opzegging bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde (‘einde van 
rechtswege’) en onbepaalde tijd (‘opzegging’) is sinds 1918 minder zuiver 
geworden. In dat jaar bepaalde de Hoge Raad dat een arbeidsovereenkomst 
voor de bepaalde duur van 20 jaren met een tussentijds opzeggingsbeding 
in bijzondere gevallen geldig was.870 Later bepaalde de Hoge Raad dat tus-
sentijdse opzegging ook algemeen mogelijk was.871 Ook daarna waren tussen-
tijdse opzeggingsbedingen niet ongebruikelijk, zo blijkt uit de rechtspraak.872 
Sinds 1999 is de mogelijkheid van tussentijdse opzegging – door schriftelijke 
vastlegging in een beding – in de wet verankerd (zie art. 7:667 lid 3 BW). Het 
tussentijds opzeggingsbeding maakte het mogelijk een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd een element van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd te geven. Daarmee ontstond een tussenvorm: de arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd met tussentijds opzeggingsbeding. Het kenmerk van 
deze vorm is dat de einddatum vastligt, maar tevens opzegging mogelijk is. 
Dat geldt eveneens voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met 
een pensioenleeftijd. Het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde en onbepaalde tijd is daarmee onduidelijk.

§5.7.2.2 Einde van rechtswege bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
In de literatuur wordt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die ein-
digt bij het bereiken van een pensioenleeftijd wel aangemerkt als een over-
eenkomst met een maximumduur.873 Ook een arbeidsovereenkomst aange-
gaan voor onbepaalde tijd is in tijd gelimiteerd.874 De arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd eindigt bij het (veronderstelde) einde van het arbeidzame 
leven, de pensioenleeftijd. Een arbeidsovereenkomst met een maximumduur 
is niet anders dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in ieder 
geval op een bepaalde datum zal eindigen.875 Het ontbreken van een defi ni-
tie van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – hetgeen in 1907 geen 
problemen opleverde – leidt een eeuw later tot onduidelijkheden. De wetgever 
heeft verzuimd rekening te houden met het eindigen van een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd op grond van het bereiken van de pensioenleef-

870 HR 20 december 1918, NJ 1919, p. 166; HR 21 mei 1926, NJ 1926, p. 822; HR 20 januari 1927, 
NJ 1927, p. 639. 

871 HR 8 april 1926, NJ 1926, p. 613 en HR 9 november 1933, NJ 1934, p. 640 met noot EMM. 
872 HR 8 mei 1953, NJ 1953, 418; HR 4 september 1988, JAR 1998, 2000.
873 Vgl. Van der Grinten, Bouwens, Arbeidsovereenkomstenrecht, 20e druk, p. 239; W.M. Carlée, 

AR 1999/3, p. 15-17 ; I.P. Asscher-Vonk, De ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkom-
sten, SMA 1978, p. 326.

874 W.M. Carlée, Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met maximumduur is nog niet 
met pensioen, AR 1999/3, p. 15-17. Dit nog afgezien van het eindigen van de arbeidsover-
eenkomst bij de dood van de werknemer, zie artikel 7:674.

875 Zie ook W.M. Carlée 1999/3, p. 16.
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tijd. Tussentijdse opzegging en pensioenontslag hebben er toe geleid dat de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een maximumduur juridisch 
identiek is aan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een tussentijds 
opzeggingsbeding.876 Bakels ziet het onderscheid als een puur terminologi-
sche kwestie.877

Grafi ek 1 Onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd.

1. Zuivere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
  einddatum
 ----------------------------------------------------------------I

2. Zuivere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 opzeggingsmogelijkheid
 ----------------------------------------------------------------

3. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzeggingsbeding 
 opzeggingsmogelijkheid einddatum
 ----------------------------------------------------------------I

4. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met maximumduur 
 opzeggingsmogelijkheid pensioenleeftijd
 ----------------------------------------------------------------I

Vergelijking van de vormen drie en vier in grafi ek 1 toont aan dat het onder-
scheidende element is verdwenen.

§5.7.2.3 Kwalifi catie arbeidsovereenkomst met maximumduur in de 
rechtspraak

De kwalifi catie van een arbeidsovereenkomst die eindigt met het bereiken van 
de pensioenleeftijd kwam aan de orde in de conclusie van A-G Minkenhof in 
het in §5.2.1 besproken arrest waarin werknemer van Rooyen na de pensioen-
leeftijd van 60 jaar nog meer dan twee jaar had doorgewerkt bij Philips.878 
Van Rooyen stelde in cassatie dat de uitleg van de arbeidsovereenkomst door 
de rechtbank meebracht dat de arbeidsovereenkomst met een pensioenleef-

876 Vergelijk D.J.B. de Wolff  1999, p. 89.
877 H.L. Bakels, Het arbeidsovereenkomstenrecht en het algemene overeenkomstenrecht, 

SMA 1983, p. 141.
878 HR 11 december 1964, NJ 1966, 465.
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tijd er één voor bepaalde tijd was. Dat zou betekenen dat – ingevolge art. 
1639f lid 3 BW (oud) 879 – beëindiging van de voortgezette arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd voorafgaande opzegging vereiste. De A-G oordeelde 
dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: ‘Een 
arbeidsovereenkomst, die op een bepaalde tijd ophoudt is niet hetzelfde als 
een arbeidsovereenkomst, die een bepaalde tijd moet duren. Het kan zijn dat 
pp. de door hen gewilde duur van de overeenkomst hebben uitgedrukt door 
het noemen van een einddatum; het maakt niet veel uit of men bepaalt: deze 
arbeidsovereenkomst duurt vijf jaar of deze arbeidsovereenkomst eindigt vijf 
jaar na heden. Het komt slechts aan op de bedoeling van pp. om zich weder-
zijds te verplichten om deze overeenkomst te laten voortduren tot de eindda-
tum en een dergelijke bedoeling volgt geenszins op zichzelf uit het vaststellen 
van een pensioneringsdatum. Er zijn tussenvormen mogelijk, wanneer wel 
een bepaalde tijd is overeengekomen, doch opzegging in bijzondere gevallen 
(…) hetzij onder bepaalde voorwaarden (H.R. 9 nov. 1933, NJ 1934, blz. 640) 
toch mogelijk is, maar om de noot van E.M.M. onder laatstgenoemd arrest te 
citeren: overeenkomsten, die steeds opgezegd kunnen worden, zijn feitelijk 
niets anders dan overeenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan met de toe-
voeging, dat zij in ieder geval op een bepaalde tijd zullen eindigen.’880

Het citaat van Meijers had betrekking op de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd met tussentijdse opzegging. Minkenhof oordeelde over een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een eindtermijn. Zeer 
vereenvoudigd weergegeven merkt zij op dat er een verschil is tussen de 
arbeidsovereenkomst die een bepaalde tijd moet duren en een arbeidsover-
eenkomst die op een bepaalde tijd ophoudt. Dat verschil is de partijbedoe-
ling. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is er de bedoeling om 
deze uit te dienen. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met 
maximumduur is dat niet altijd het geval. Hoewel die redenering mij juist 
voorkomt, biedt zij geen objectief onderscheidend criterium. De kans dat een 
25-jarige werknemer met een contract voor bepaalde tijd van 5 jaar en een 
tussentijds opzeggingbeding de einddatum haalt is groter dan de kans dat 
dezelfde werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uitdient 
tot de pen sioenleeftijd. Maar het is geenszins uitgesloten dat een 35-jarige 
werknemer die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat tot de 
pensioenleeftijd bij de werkgever in dienst blijft.

879 Art. 1639 f lid 3 BW luidde als volgt: Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrek-
king is voortgezet, is voor haar beëindiging voorafgaande opzegging nodig.

880 A-G Minkenhof in haar conclusie bij HR 11 december 1964, NJ 1966, 465.
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§5.7.3 De kwalifi catie van de arbeidsovereenkomst met een pensioenleeftijd

Mijns inziens is een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd 
met een pensioenleeftijd – ondanks de objectief bepaalbare einddatum – geen 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.881 Zowel het systeem van de wet als 
de rechtspraktijk verzet zich daartegen. Met A-G Minkenhof meen ik dat het 
de partijbedoeling is dat er in beginsel sprake is van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. De eerder aangehaalde kantonrechter te Apeldoorn 
was evenmin van mening dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
door de aanvaarding van een pensioenleeftijd een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd was geworden.882 Werknemers en werkgevers met een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd zouden vreemd opkijken indien hen ver-
teld werd dat zij eigenlijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tot 
hun pensioenleeftijd) hebben gesloten.883 Indien elke arbeidsovereenkomst 
met een pensioenleeftijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou 
zijn, hebben slechts werknemers ouder dan de pensioenleeftijd een (echte) 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat lijkt mij niet de bedoeling 
van de wetgever. Zowel de wetgever (vergelijk artikel 7:668a BW en artikel 
7:667 lid 6 BW) als de rechtspraak gaat er van uit dat er een onderscheid is 
tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en een voor onbepaalde tijd. 
Bovendien is die visie in strijd met de preambule van de Europese richtlijn 
inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.884 Daarin staat dat arbeids-
overeenkomsten voor onbepaalde tijd de normale arbeidsverhouding tussen 
een werkgever en een werknemer zijn en blijven. Daarnaast leidt de opvatting 
dat vrijwel alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan er 
toe dat alle werkgevers en werknemers die er van uitgingen een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten, worden geconfronteerd 
met onvoorziene (en onwenselijke) gevolgen. Zo kan de werknemer zonder 
tussentijds schriftelijk opzeggingsbeding vijf jaar lang niet opzeggen. Boven-
dien geldt een opzegtermijn van zes maanden.885 Werkgevers kunnen slechts 
schadeplichtig opzeggen. Op grond van het voorgaande concludeer ik dat de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een pensioenleeftijd gekwali-

881 In gelijke zin L.H. van den Heuvel, POR, B.10.2.6.Anders S.J. de Jong, AR 2006, 1; A.C. van 
de Velde, De kantonrechtersformule bij 65-plussers, AR 2008, 23; J.G.M. Arnold, De ontbin-
dende voorwaarde in arbeidsovereenkomsten, SMA 1978, p. 624-626. 

882 De kantonrechter verwijst hierbij – volgens mij abusievelijk – naar Van der Grinten. Het 
citaat ‘Een arbeidsovereenkomst die op een bepaalde tijd ophoudt is niet hetzelfde als een 
arbeidsovereenkomst die een bepaalde tijd moet duren.’ is ontleend aan de conclusie van 
A-G Minkenhof bij HR 11 december 1964, NJ 1966, 465.

883 De Wolff  1999, p. 89.
884 Richtlijn 1999/70/EG van de raad van 28 juni 1999, Pb. 1999, L 175. 
885 Zie artikel 7:684 BW.
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fi ceerd moet worden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met 
een maximumduur.

Ook andere duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een maxi-
mumduur zijn mogelijk. Kortmann overweegt in zijn bewerking van de 
Asser-serie dat in het systeem van de wet een overeenkomst van opdracht 
die door volbrenging kan eindigen en tevens een duurovereenkomst is ‘moet 
worden beschouwd als een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een 
maximumduur.’886

§5.7.4 Van rechtswege eindigen onbepaalde tijd strijdig met artikel 7:667 lid 6 
BW?

Enkele auteurs887 zien in artikel 7:667 lid 6 BW een argument tegen de 
rechtsgeldigheid van pensioenontslag. Het artikellid suggereert dat opzeg-
ging de enige wijze is waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
kan worden beëindigd.888

‘Voor de beëindiging van een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst 
is voorafgaande opzegging nodig.’

Volgens de toelichting van Kuip en Scholtens bij de herziening in 1999 (Flexi-
biliteit en Zekerheid) werd in lid 6 het meest kenmerkende verschil tussen 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en die voor onbepaalde tijd aangege-
ven. ‘Dat verschil is gelegen in de wijze waarop deze overeenkomsten kunnen 
eindigen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege 
met verstrijken van de overeengekomen duur dan wel door tussentijdse opzeg-
ging indien deze mogelijkheid voor beide partijen schriftelijk is bedongen. 
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts worden beëindigd 
door voorafgaande opzegging.’889

Van Megen meende dat het eindigen van rechtswege op grond van het 
bereiken van een pensioenleeftijd sinds de komst van lid 6 niet langer moge-
lijk was.890 Hij zag in de strikte scheiding tussen arbeidsovereenkomsten 

886 Asser/Kortmann 5-III, nr. 101. Kamerstukken II 1982-1983, 17 779, nr. 3, p. 6.
887 W.F.C. van Megen, Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met maximum-

duur, AR 1998/10; P.C. Vas Nunes, Ouderen mogen gewoon doorwerken, NJB 2008, 19.
888 Zie over de verhouding tussen art. 7:667 lid 1 BW en art. 7:667 lid 6 BW W.M. Carlée, 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met maximumduur is nog niet met pensioen, 
AR 1999/3, W.F.C. van Megen, Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met 
maximumduur, AR 1998/10; G. de Wilt, Leeftijdsdiscriminatie: verplicht achter de gera-
niums?, AI 2003/1.

889 S.W. Kuip, C.G. Scholtens, Flexibiliteit en Zekerheid, Kluwer, Deventer 1999, p. 418.
890 W.F.C. van Megen, AR 1998/10.
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voor bepaalde en onbepaalde tijd een onmogelijkheid om nog langer een pen-
sioenleeftijd te hanteren als einddatum. Ook Vas Nunes is van mening dat lid 
6 zich verzet tegen het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd.891

Ik betwijfel of de wetgever bij de introductie van lid 6 bedoeld heeft dat de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd slechts door opzegging kan eindi-
gen. Mijns inziens is bij de introductie van lid 6 inhoudelijk geen wijziging 
beoogd ten opzichte van het recht vóór de wet Flexibiliteit en Zekerheid.892 
Bedoeld is dat voor een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
voorafgaande opzegging nodig is. Een andere lezing betekent dat de wet 
innerlijk tegenstrijdig is. Volgens de wet kan de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd ook thans namelijk anders eindigen dan door opzegging. Zo 
kan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigen door ontbinding 
of door een beëindiging met wederzijds goedvinden. Ook door de dood van 
de werknemer eindigt de arbeidsovereenkomst.893 Hoewel de wet dat niet zo 
omschrijft, lijkt het mij dat de arbeidsovereenkomst met de dood van de werk-
nemer van rechtswege eindigt. Mij dunkt dat opzegging in dat geval niet vereist 
is. Deze voorbeelden tonen aan dat, anders dan lid 6 suggereert, het vereiste 
van opzegging niet meer is dan een uitgangspunt. Net zoals door ontbinding, 
beëindiging met wederzijds goedvinden en de dood van de werknemer kan 
de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog steeds eindigen wegens het 
bereiken van de pensioenleeftijd.894 Ook in de rechtspraak is pensioenontslag 
aanvaard, ook nadat lid 6 in 1999 in de wet is opgenomen (zie §5.2.1 en §5.3.3). 
Dat lid 6 ongelukkig is geformuleerd, doet daar niet aan af.

Aanpassing van artikel 7:667 lid 6 BW voorkomt het thans bestaande 
ogenschijnlijke wetsconfl ict tussen het vereiste van opzegging in artikel 
7:667 lid 6 BW en de wettelijk toegestane overige beëindigingswijzen, zoals 
ontbinding (artikel 7:685 BW), dood van de werknemer (artikel 7:674 BW) en 
pensioenontslag. Om dat wetsconfl ict weg te nemen kan aangesloten worden 
naar de oorspronkelijke tekst van 1639 g van de Wet op de arbeidsovereen-
komst uit 1907. Artikel 7:667 lid 6 BW zou dan bijvoorbeeld als volgt kunnen 
luiden:

‘Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft ieder der 
partijen het recht die arbeidsovereenkomst te beëindigen door opzegging.’

891 P.C. Vas Nunes, Ouderen mogen gewoon doorwerken, NJB 2008, 19.
892 Vergelijk W.M. Carlée, AR 1999/3.
893 Artikel 7:674 BW.
894 In dezelfde zin E. Lutjens, Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij 65 jaar, NJB 

2008/29.
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§5.8 De wettelijke grondslag voor pensioenontslag

De rechtspraktijk accepteert, een enkele uitzondering daargelaten,895 dat de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege eindigt bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De wettelijke grondslag voor 
het pensioenontslag is echter onduidelijk.896 Illustratief is dat de Hoge Raad 
in het Codfried-arrest aangeeft dát de arbeidsovereenkomst in het algemeen 
van rechtswege eindigt, maar de juridische grondslag daarvoor niet benoemt. 
In deze paragraaf analyseer ik de juridische grondslag voor pensioenontslag. 
Zonder juridische legitimatie voor pensioenontslag ontbreekt de volwaardige 
acceptatie van pensioenontslag.

§5.8.1 Het overeengekomen einde in de arbeidsovereenkomst conform artikel 
7:667 lid 1 BW

De juridische grondslag voor de pensioenregel kan worden gebaseerd op art. 
7:667 lid 1 BW:897

‘Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij 
overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangegeven.’

Uit de tekst van het artikel blijkt dat er drie rechtsgronden zijn waardoor 
een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen, te weten (1) overeen-
komst; (2) de wet en (3) het gebruik. Pensioenontslag brengt mee dat bij het 
bereiken van de pensioenleeftijd de tijd is verstreken die bij overeenkomst, wet 
of gebruik is aangegeven. Voor sommige groepen ambtenaren (zoals rechters 
en leden van de hoge colleges van staat, zie §5.5) is de wet de rechtsgrond.898 
In alle overige gevallen is de einddatum van de arbeidsovereenkomst bij 
overeenkomst of het gebruik bepaald. Bij een pensioenontslagbeding staat de 
einddatum in de overeenkomst aangegeven. Partijen hebben hun contracts-
vrijheid benut door met wederzijds goedvinden deze einddatum af te spre-
ken. Bij een verwijzing naar de pensioenleeftijd (de klassieke pensioenregel) 

895 S.J. de Jong, AR 2006, 1. Hij meent dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd. P.C. Vas Nunes, Ouderen mogen gewoon doorwerken, NJB 2008, 19. Hij 
bestrijdt dat er sprake is van een einde van rechtswege.

896 Vergelijk P.C. Vas Nunes, Doorwerken bij 65+ is recht, Het Financieele Dagblad 21 februari 
2008. 

897 Vergelijk E. Lutjens, Pensioenvoorzieningen voor werknemers, juridische beschouwingen over 
ouderdomspensioen, (diss. Vrije Universiteit Amsterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, 
p. 696-697.

898 Dat is evenwel niet de wet zoals bedoeld in artikel 7:667 lid 1 BW, aangezien personeel in 
overheidsdienst op grond van artikel 7:615 BW niet onder het BW valt.
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is er niet uitdrukkelijk een pensioenontslagdatum in de overeenkomst opge-
nomen. Met Lutjens meen ik dat in dat geval het eindigen van rechtswege is 
gebaseerd op het gebruik dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt 
bij het bereiken van de pensioenleeftijd. De overeenkomst wordt aangevuld 
door het gebruik en de gewoonte dat het bereiken van de pensioenleeftijd het 
einde van de arbeidsovereenkomst meebrengt (vergelijk artikel 6:248 BW).899 
Overigens maakt het onderscheid in rechtsgrond (gebruik, overeenkomst of 
wet) voor het rechtsgevolg – het van rechtswege eindigen – niets uit. Gerrit-
sen stelt in haar proefschrift dat het gebruikelijk is dat met het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.900 
Van der Grinten stelt vast dat kan worden bedongen dat de arbeidsovereen-
komst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.901

Bij het ontbreken van een aanvullend pensioen eindigt de arbeidsovereen-
komst van rechtswege bij het bereiken van de ‘gebruikelijke’ pensioenleeftijd 
van 65 jaar. Door niet voor een andere pensioenleeftijd te kiezen, kiezen 
partijen voor de ‘gebruikelijke’ pensioenleeftijd van 65 jaar. De AOW-leeftijd 
vormt dan een impliciete aanvulling van de arbeidsovereenkomst (door 
gebruik en gewoonte; vergelijk art. 6:248 lid 1 BW).902

Het begrip gebruik van artikel 7:667 lid 1 BW krijgt daarmee een andere 
invulling dan bij de introductie van de voorloper daarvan in 1907. Dat acht ik 
niet bezwaarlijk. Het is logisch dat de wetgever in 1907 geen rekening hield 
met pensioenontslag. Dat was toen niet aan de orde.

De rechtsontwikkeling en de wettelijke bepaling maken het mogelijk om 
aan te sluiten bij de gebruiken van onze tijd.

899 Lutjens, TOR 2003/6, Lutjens 1989, p. 698.
900 A.M. Gerritsen 1994, p. 139. Zie over de begrippen eindigen en beëindigen F.B.J. Grapper-

haus, Het verbod op onderscheid op grond van leeftijd in arbeid en beroep, Ondernemings-
recht, 2002-12; E. Lutjens, ‘Pensioenontslag, het eindigen of beëindigen van de arbeidsover-
eenkomst bij pensionering: kan het nog?’ Ondernemingsrecht 2003, p. 217-221, met naschrift 
Grapperhaus. Zie ook L.H. van den Heuvel, Ontslagrecht, Deventer: Kluwer, p. 45-47; Asser-
serie, Bijzondere overeenkomsten, nr. 371, M.G. Rood, Introductie in het sociaal recht, p. 58 
e.v. Anders J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomst, diss. Nijmegen 1985, die het 
einde van rechtswege als bedoeld in, thans, artikel 7:667 BW ziet als een gebeurtenis zonder 
daartoe strekkende handeling van partijen.

901 W.C.L. van der Grinten, W.H.A.C.M. Bouwens, Arbeidsovereenkomstenrecht, Kluwer, Deven-
ter 2002, twintigste druk, p. 239.

902 Lutjens lijkt ook deze kant op te wijzen. E. Lutjens, Pensioenontslag, het eindigen of beëindi-
gen van de arbeidsovereenkomst bij pensionering: kan het nog?, Ondernemingsrecht 2003-6, 
p. 217-221.
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§5.8.1.1 Grondslag niet geschreven voor arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd?

De fundering van pensioenontslag op artikel 7:667 lid 1 BW kan stuiten op de 
kritiek dat die bepaling geschreven is met het oog op de arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd. Dat hoeft geen onoverkomelijke horde te zijn. Taalkundig 
is het onderbrengen van pensioenontslag onder artikel 7:667 lid 1 BW geen 
enkel probleem. De wet heeft het namelijk over een arbeidsovereenkomst, en 
beperkt zich – in elk geval tekstueel – niet tot de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd. Daar komt bij dat aansluiting bij artikel 7:667 BW past in het 
in beginsel gesloten stelsel van het ontslagrecht. De arbeidsrechtelijke funde-
ring voor pensioenontslag is voorhanden. Bovendien is artikel 7:667 BW niet 
beperkt tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat volgt bijvoorbeeld 
uit lid 6, dat gaat over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

§5.8.2 Codifi catie pensioenontslag

Om onduidelijkheden weg te nemen over pensioenontslag en de hierboven 
aangegeven bezwaren over de juridische grondslag daarvan, verdient het aan-
beveling om pensioenontslag te codifi ceren. Om het arbeidsrecht zuiver te 
houden kan de wetgever het volgende art. 7:667a BW opnemen:

Art. 7:667a BW Pensioenontslag

‘Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege 
bij het bereiken van een schriftelijk overeengekomen pensioenleeftijd.’

Het opnemen van deze bepaling biedt drie voordelen. Ten eerste verduidelijkt 
deze bepaling dat pensioenontslag is toegestaan; dat neemt rechtsonzeker-
heid weg. Ten tweede voorkomt de bepaling dat de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd wordt ondergebracht in een regel (art. 7:667 lid 1 BW) die 
geschreven is met het oog op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ten 
derde blijft het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hanteerbaar, hoewel het 
begrip onbepaalde tijd terminologisch onjuist blijft. In de memorie van toe-
lichting kan de wetgever bepalen of er sprake moet zijn van een schriftelijk 
pensioenontslagbeding of dat een overeengekomen pensioenleeftijd volstaat. 
In de voorgestelde tekst zijn AOW-pensioenontslag en de klassieke pensioen-
regel niet langer mogelijk. Dat kan een bescheiden bijdrage leveren aan een 
hogere arbeidsdeelname van oudere werknemers. De arbeidsovereenkomst 
van werknemers zonder overeengekomen pensioenleeftijd eindigt dan niet 
bij het bereiken van de AOW-leeftijd van thans 65 jaar.
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Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege 
wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Het is raadzaam dat te verdui-
delijken in de wetsgeschiedenis. Een andere lezing is onwenselijk en kan de 
arbeidsdeelname van oudere werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd belemmeren. Wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd eveneens van rechtswege eindigt bij de pensioenontslagleeftijd, kan er een 
samenloop van einddata ontstaan. Wanneer een werkgever en een werknemer 
van 63 jaar een arbeidsovereenkomst voor de duur van drie jaar overeenko-
men en er op grond van de (standaard)cao tevens een pensioenontslagbeding 
bij 65 jaar geldt, ontstaat er verwarring of de arbeidsovereenkomst eindigt 
bij 65 jaar of bij 66 jaar. Die verwarring wordt weggenomen door duidelijk 
te maken dat een pensioenontslagbeding slechts geldt bij een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst eindigt dan bij het 
door de werknemer bereiken van de leeftijd van 66 jaar. Deze interpretatie 
lijkt mij een redelijke uitleg van de bedoeling en het systeem van de wet. 
Het is de partijbedoeling dat de arbeidsovereenkomst drie jaar duurt. In dat 
geval lijkt het onlogisch om niettemin aan te sluiten bij de pensioenontslag-
leeftijd. Vreemd genoeg is dit probleem bij mijn weten nog niet gesignaleerd 
in de literatuur. Hoewel het thans naar mijn idee niet veel voorkomt dat er 
met oudere werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt 
aangegaan die verder reikt dan de pensioenleeftijd, kan daar in de toekomst 
verandering in komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor oudere werknemers die na 
hun vrijwillige pensionering opnieuw in dienst treden. De rechtsonzekerheid 
of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortduurt na de pensioenont-
slagleeftijd vormt een belemmering voor oudere werknemers die kan worden 
weggenomen op de door mij voorgestelde wijze.

§5.8.3 Pensioenontslag is geen beëindigingsovereenkomst

Een pensioenontslagbeding is geen beëindigingsovereenkomst. Hoewel een 
beëindigingsovereenkomst geen benoemde overeenkomst is, gaat zij in het 
arbeidsrecht vrijwel altijd gepaard met een afvloeiingsregeling. Werkgever 
en werknemer maken gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst 
afspraken om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëin-
digen.903 De overeenkomst bevat doorgaans een afwikkeling van openstaande 
rechten en verplichtingen. Een beëindigingsovereenkomst ter zake van de 
arbeidsovereenkomst vereist overeenstemming over de essentialia daarvan. 
Die essentialia zijn het einde van de arbeidsovereenkomst, het tijdstip van 

903 Zie H.B. Eijpe, De beëindigingovereenkomst - vrijwillig ontslag?, SR 1988/12, p. 360-365; 
J. van der Hulst, De gebondenheid van de werknemer aan de vrijwillige beëindiging van het 
dienstverband, SR 1994/11, p. 318-321.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:273Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:273 28-1-2009   9:31:4828-1-2009   9:31:48



238

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

beëindiging en het wel of niet toekennen van een vergoeding in het kader 
van de beëindiging.904 Rutgers defi nieert de beëindigingsovereenkomst als 
‘de (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst waarbij partijen afspraken 
hebben gemaakt over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, anders 
dan de beëindiging die reeds bij aanvang van de arbeidsovereenkomst was 
voorzien, en, vaak ook, de gevolgen die aan een dergelijke beëindiging door 
partijen verbonden worden.’905 Volgens die defi nitie zijn noch de arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd, noch het pensioenontslag een beëindigingsover-
eenkomst. In tegenstelling tot de afvloeiingsregeling wordt er bij pensioen-
ontslag geen ontslagvergoeding toegekend906 en wordt er niet onderhandeld 
over de inhoud. Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is al voorzien in de 
beëindiging op de pensioenleeftijd. Het pensioenontslagbeding is een beëin-
digingsafspraak die geen beëindigingsovereenkomst is.

§5.8.4 Pensioenleeftijd als ontbindende voorwaarde?

Van Megen en Degeling zagen een beding waarbij de arbeidsovereenkomst 
eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd als een ontbindende voorwaar-
de.907 Een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden 
der gebeurtenis vervallen (art. 6:22 BW). Bij een ontbindende voorwaarde 
wordt het einde afhankelijk gesteld van een toekomstige onzekere gebeurte-
nis. De pensioenleeftijd lijkt zo’n toekomstige onzekere gebeurtenis maar 
is dat niet (zie hieronder).908 Nog afgezien van de sterftekans is het uiterst 
onzeker – door uittreding, wisseling van werkgever – of een werknemer tot de 
pensioenleeftijd in dienst blijft. Wanneer aan de voorwaarde (het bereiken van 
de pensioenleeftijd) voldaan wordt, eindigt de overeenkomst van rechtswege. 
Daarmee is niet gezegd dat de ontbindende voorwaarde van het bereiken van 
de pensioenleeftijd rechtsgeldig is.

904 F.B.J. Grapperhaus, Individuele beëindigingsovereenkomst en afvloeiingsregeling, in: F.B.J. 
Grapperhaus (red.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht, Deventer, Kluwer 2004, p. 164. 
In dezelfde zin R.L van Heusden, Beëindigingsovereenkomsten en het recht op WW-uitkering, 
diss. Nijmegen 2006, p. 55.

905 D.J. Rutgers, Ontslagrecht: de beëindigingsovereenkomst terzake de arbeidsovereenkomst, 
SR 2003/2, p. 6.

906 Een pensioenuitkering is mijns inziens geen afvloeiingsregeling, ook al is de idee om inko-
mensderving tegen te gaan dezelfde. Het ouderdomspensioen is een geldelijke vastgestelde 
uitkering voor de werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom (artikel 1 PW). 
De afvloeiingsregeling is niet bedoeld als inkomensvoorziening bij ouderdom en heeft geen 
opbouwkarakter. 

907 W.F.C. van Megen, I.J.E.H.C. Degeling, De rechtsbescherming van oudere werknemers, 
een praktische handleiding, AA 1988, p. 689, vergelijk ook G.J.J. Heerma van Voss, diss. 
p. 246.

908 In gelijke zin D.J.B. de Wolff , 1999, p. 90, noot 108.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:274Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:274 28-1-2009   9:31:4828-1-2009   9:31:48



239

5  Pensioenontslag als belemmering

Zo zijn de voorschriften uit het algemeen vermogensrecht niet zonder 
meer van toepassing in het arbeidsrecht.909 Uit jurisprudentie van de Hoge 
Raad volgt dat de ontbindende voorwaarde slechts bij uitzondering – wanneer 
zij niet in strijd is met het gesloten stelsel van ontslagrecht – wordt aanvaard 
in het arbeidsrecht.910 In het arrest Mungra/van Meir oordeelde hij evenwel 
dat een ontbindende voorwaarde in strijd kan zijn met het gesloten stelsel 
van het ontslagrecht, maar dat niet noodzakelijk hoeft te zijn.911 De eventuele 
nietigheid van een ontbindende voorwaarde dient van geval tot geval bekeken 
te worden.912 In 1996 bevestigde de Hoge Raad de mogelijke toelaatbaarheid 
door niet uit te sluiten dat een arbeidsovereenkomst door de vervulling van 
een ontbindende voorwaarde van rechtswege eindigt.913 De ontbindende 
voorwaarde is geldig voor zover het gesloten stelsel van het ontslagrecht 
geen geweld wordt aangedaan en er geen wettelijke beperkingen zijn in het 
arbeidsrecht. Voor een geldige ontbindende voorwaarde moet de gebeurtenis 
die de overeenkomst doet eindigen objectief bepaald zijn en niet afhankelijk 
zijn van de wil of subjectieve waardering van een partij.914

Ondanks de objectieve einddatum is de pensioenleeftijd in mijn ogen 
geen ontbindende voorwaarde. Ten eerste kan pensioenontslag binnen het 
gesloten stelsel van het ontslagrecht worden gebracht door aan te sluiten 
bij het eindigen van rechtswege ex artikel 7:667 lid 1 BW. Daarnaast heeft 
een ontbindende voorwaarde een ander karakter dan een tijdsbepaling in 
de arbeidsovereenkomst.915 Bij een tijdsbepaling zoals de pensioenleeftijd is 
het intreden van de voorwaarde ceteris paribus zeker. Dient de werknemer 
zijn contract uit en blijft hij in leven, dan is er geen onzekere gebeurtenis. 
In dezelfde zin oordeelt ook het Duitse Bundesarbeitsgericht (zie §9.2.3.3).916 
Een meer praktisch bezwaar is dat zonder pensioenontslagbeding de ontbin-
dende voorwaarde niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

909 Soms bepaalt de wet zelf dat het vermogensrecht niet geldt voor het arbeidsovereenkom-
stenrecht. Zo bepaalt artikel 6:245 BW dat de regels inzake algemene voorwaarden niet van 
toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten. Uit artikel 7:686 BW volgt dat anders dan in het 
vermogensrecht bij wanprestatie in de arbeidsovereenkomst geen buitengerechtelijke ont-
binding mogelijk is.

910 A.w. Van der Grinten, 20e druk, p. 28.
911 HR 6 maart 1992, NJ 1992, 509 (Mungra/Van Meir).
912 Vaststaat dat de opname van huwelijk, zwangerschap of bevalling als ontbindende voor-

waarde nietig is, zie art. 7:667 lid 7 en 8 BW. 
913 HR 24 mei 1996, NJ 1996, 685 (Van Zijl/Van Koppen).
914 HR 13 februari 1998, NJ 1998, 708 (‘Act of God’); Ktr. Zwolle 4 december 1992, JAR 1993,4; 

Ktr. Gouda 5 maart 1998, JAR 1999, 2.
915 H.L. Ko, De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst, AR 2001, 6.
916 BAG 19 november 2003 – 7 AZR 296/03, DB 2004, 892, bevestigd in BAG 27 juli 2005, NZA 

2006, 37 (Uitgeverij); zie reeds BAG 14 augustus 2002 – 7 AZR 469/01, RdA 2003, p. 285 
met noot Gitter.
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§5.8.5 Wederzijds goedvinden als ratio bij pensioenontslagbeding

Hiervoor gaf ik aan dat de juridische grondslag voor het van rechtswege ein-
digen van een arbeidsovereenkomst gevonden kan worden in artikel 7:667 
lid 1 BW. De grondslag is de arbeidsovereenkomst, waarin partijen het pensi-
oenontslagbeding zijn overeengekomen. Daarmee hebben partijen invulling 
gegeven aan hun contractsvrijheid om de arbeidsovereenkomst op een in de 
toekomst gelegen zeker moment automatisch te laten eindigen. Zij zijn de 
beëindiging met wederzijds goedvinden overeengekomen.

Het pensioenontslag heeft een zekere spanning met de Hajziani-recht-
spraak bij de beëindiging. Normaliter gelden bij de vrijwillige beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de werknemer strenge voorschriften 
(ondubbelzinnige instemming van de werknemer en een onderzoeksplicht 
van de werkgever). De werknemer kan geen beroep doen op onder meer de 
ontslagverboden, onregelmatigheid (waaronder het tijdstip van beëindiging), 
kennelijk onredelijk ontslag en het BBA. Bovendien loopt hij het risico zijn 
WW-aanspraken te verliezen.917 Daarom is het verlies aan ontslagbescherming 
met waarborgen omkleed. De Hoge Raad verwoordt het in het Grillroom-
arrest als volgt:

‘De volgens vaste rechtspraak geldende strenge maatstaf ter beantwoording van 
de vraag of een werknemer zijn dienstbetrekking vrijwillig heeft willen beëindigen, 
dient inderdaad ertoe de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die 
vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben, kort gezegd 
het verloren gaan van de mogelijkheid zich op ontslagbescherming te beroepen, 
en het mogelijk verlies van aanspraken ingevolge de sociale zekerheidswetgeving, 
met name een werkloosheidsuitkering. In verband met die ernstige gevolgen zal de 
werkgever niet spoedig mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer is 
gericht op vrijwillige beëindiging van de dienstbetrekking.’ 918

De rechtspraak beschermt de werknemer door twee vereisten te stellen aan 
de vrijwillige beëindiging door de werknemer. Het eerste vereiste luidt, dat 
instemming van een werknemer met een hem gegeven ontslag slechts wordt 
aangenomen op grond van een verklaring van de werknemer waaruit die 
instemming duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.919 Zo mag de werkgever bij 

917 Dat risico is sinds 1 oktober 2006 beperkt doordat de verwijtbaarheidstoets ex artikel 24 
WW is versoepeld. 

918 HR 10 juni 2005, JAR 2005, 157, r.o. 3.4 (Hussein/Grillroom Ramses II).
919 HR 28 mei 1982, NJ 1983, 2 (Coolwijk/Kroes); HR 25 maart 1994, NJ 1994, 390 (Ritico); 

HR 28 april 1995, NJ 1995, 651; JAR 1995/111 (Lensen); HR 15 april 1988, NJ 1988, 951 (Ben 
Amran/Silversteyn); HR 8 april 1994, JAR 1994/95; HR 30 mei 1997, NJ 1997, 611 (Spek/
Salon Evelyn); HR 19 april 1996, JAR 1996, 116; HR 26 mei 2000, JAR 2000, 152.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:276Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:276 28-1-2009   9:31:4828-1-2009   9:31:48



241

5  Pensioenontslag als belemmering

een gebrekkig Nederlands sprekende of de taal onmachtige werknemer uit 
het enkele plaatsen van een handtekening niet (altijd) afl eiden dat de werkne-
mer instemt. Ten tweede heeft de werkgever een onderzoeksplicht. Hij zal er 
zich met redelijke zorgvuldigheid van moeten vergewissen, of de werknemer 
heeft begrepen dat zijn instemming met de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst wordt gevraagd.920 De bewijslast voor de instemming berust bij de 
werkgever.

Ik meen dat er goede redenen zijn om die rechtspraak niet op dezelfde 
wijze toe te passen in het geval van pensioenontslag. De bedoeling van 
voornoemde rechtspraak is om de werknemer te beschermen tegen de grote 
(fi nanciële) gevolgen van het verlies van de arbeid. Die gevolgen zijn met het 
verkrijgen van een pensioenuitkering minder groot. Daarnaast wordt aan de 
eisen van ondubbelzinnige instemming en onderzoeksplicht tegemoet geko-
men. Het pensioenontslagbeding bevat de instemming van de werknemer 
met het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd. Anders gezegd: de werknemer gaat 
(mede in ruil voor een ouderdomspensioen) akkoord met het aanbod van de 
werkgever om de arbeidsovereenkomst van rechtswege te laten eindigen bij 
het bereiken van de pensioenleeftijd. De beëindiging is niet eenzijdig maar 
tweezijdig: er is wederzijds goedvinden. Het gaat echter niet alleen om de 
in het verleden door de werknemer gegeven instemming. De situatie op het 
moment van beëindiging – het bereiken van de pensioenleeftijd – is bepa-
lend voor de toetsing van de beëindiging. Voor een onderzoeksplicht van de 
werkgever aan het einde van de rit is mijns inziens nauwelijks plaats meer. 
Uit het in §5.2 aangehaalde Meplax-arrest921 volgt dat voor het bestaan van 
gerechtvaardigd vertrouwen niet in alle gevallen een mededeling of gedra-
ging van de wederpartij is vereist. Onder omstandigheden kan ook het ach-
terwege blijven daarvan voldoende zijn. Aanbod en aanvaarding zijn vormvrij 
(vergelijk artikel 3:37 BW). De werknemer heeft de pensioenovereenkomst 
aanvaard en vervolgens jaarlijks pensioenoverzichten gekregen. Voorts heeft 
hij ingestemd met inhouding en betaling van pensioenpremies. Onder die 
omstandigheden acht ik het verdedigbaar dat de overeengekomen pensioen-
ontslagdatum aangemerkt wordt als een wederzijds goedvinden.922

§5.8.6 Gebruik als ratio bij pensioenleeftijd en AOW-pensioenontslag

Zonder pensioenontslagbeding ontbreekt een expliciete instemming van de 
werknemer met het van rechtswege eindigen bij het bereiken van de pen-

920 HR 14 januari 1983, NJ 1983, 457 (Hajziani/Van Woerden).
921 HR 27 februari 2004, JAR 2004, 84; PJ 2004, 44 (Meplax) r.o. 3.4.
922 M. Heemskerk, SR 2007, 12.
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sioenleeftijd. Het wederzijds goedvinden is eenvoudig te construeren door als 
fi ctie aan te nemen dat de werknemer impliciet heeft ingestemd. De impli-
ciete instemming is gebaseerd op het gebruik dat de arbeidsovereenkomst 
een einde neemt bij het bereiken van de pensioenleeftijd of AOW-leeftijd. 
Dit gebruik vult de arbeidsovereenkomst aan. Klaarblijkelijk is het – om in 
bewijsrechtelijke termen te spreken – een feit van algemene bekendheid dat 
bij de pensioenleeftijd of de AOW-leeftijd van 65 jaar de arbeidsovereen-
komst van rechtswege eindigt. De werknemer wordt geacht daarmee in te 
stemmen.923 Steun daarvoor valt te ontlenen aan het al vaker gememoreerde 
Codfried-arrest. De Raad stelde daarin dat het van rechtswege eindigen van 
een dienstbetrekking bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd in overeen-
stemming is met de rechtsopvatting van brede lagen van de bevolking.924

De ontbrekende expliciete instemming is moeilijk te verenigen met de 
voorwaarde dat een werknemer duidelijk en ondubbelzinnig moet hebben 
ingestemd met de beëindiging. Om de rechtsonzekerheid te verhelpen kan 
de wetgever de werkgever verplichten tot een aanzegging; een in het belang 
van de werknemer (in casu wettelijk) verplicht gestelde waarschuwing dat 
de arbeidsovereenkomst gaat eindigen.925 De werkgever die de arbeidsover-
eenkomst wil beëindigen wegens het bereiken van de pensioenleeftijd of 
AOW-leeftijd de werknemer is dan gehouden de werknemer tijdig (bijvoor-
beeld minimaal een maand voor de einddatum) schriftelijk te informeren/
bevestigen dat de arbeidsovereenkomst eindigt.926

Ook toekomstige ontwikkelingen als fl exibilisering van de AOW-leeftijd 
kunnen leiden tot een heroverweging van de fi ctie van het wederzijds goed-
vinden. Zo kan ik mij voorstellen dat een fl exibilisering de gebruikelijke 
AOW-leeftijd doet eroderen, waardoor de ‘harde’ grens van 65 jaar geen 
gebruik meer vormt. Kritiek op de hardheid van de pensioenregel is (dan) 
mogelijk (zie §5.9.3.2).

923 Wanneer hij daar niet mee in wil stemmen, dient hij niet akkoord te gaan of expliciet andere 
afspraken te maken. Van een reële keuzevrijheid voor de werknemer lijkt mij geen sprake.

924 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430, r.o. 3.5 (Codfried).
925 Vergelijk HR 10 juni 1983, NJ 1984, 60.
926 Vergelijk Artikel 33 LAS, zie hoofdstuk 10.
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§5.9 Pensioenontslag als belemmering om door te werken

§5.9.1 Recht op vrije arbeidskeuze maakt doorwerken na pensioenontslag niet 
afdwingbaar

Het grondwettelijke recht op vrije arbeidskeuze vormt mijns inziens geen 
juridisch obstakel om pensioenontslag toe te staan. Artikel 19 lid 3 Gw erkent 
het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid, behoudens de 
beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. De gedachte kan postvatten dat 
pensioenontslag in strijd is met het recht op arbeid. Die gedachte houd ik 
voor onjuist. Na het pensioenontslag worden werknemers niet belemmerd 
om bepaalde arbeid te kiezen en de gekozen arbeid te (blijven) verrichten. 
Daar komt bij dat het sociaal grondrecht slechts een inspanningsverplichting 
meebrengt voor de overheid.927 Werknemers kunnen met het recht op vrije 
arbeidskeuze het pensioenontslag niet met succes aanvechten.

§5.9.2 Pensioenontslag als feitelijke belemmering om door te werken

Het automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst belemmert oudere 
werknemers die willen doorwerken na de pensioenontslagdatum. De SER 
suggereerde in zijn advies dat er geen belemmering was omdat het ouderen 
vrij staat om opnieuw een arbeidscontract aan te gaan.928 Formeel is dat juist, 
materieel gezien niet. Ouderen die bereid zijn door te werken, verliezen door 
het pensioenontslag hun arbeidsplaats. De kans dat zij op de arbeidsmarkt 
opnieuw emplooi vinden (voor dezelfde arbeidsduur en op hetzelfde niveau), 
is klein(er). Daardoor gaat pensioenontslag veelal hand in hand met een defi -
nitief afscheid van het arbeidsproces. Van diverse zijden is aangegeven dat 
afschaffi  ng van de mogelijkheid tot pensioenontslag het overwegen waard 
is. Zo deed het Expertisecentrum Leeftijd in 2005 de aanbeveling om leef-
tijdsontslag te schrappen en alternatieve mogelijkheden tot het beëindigen 
van de loopbaan te onderzoeken.929 De Themacommissie Ouderenbeleid van 
de Tweede Kamer en het CSO menen eveneens dat pensioenontslag geen 
automatisme meer mag zijn.930 Zoals aangegeven is pensioenontslag volgens 
het huidig recht juridisch toelaatbaar.931 De SER stelde dat van automatisch 
ontslag op grond van de wet geen sprake is omdat cao-partijen pensioenont-

927 Uitgebreid: Notitie Grondrecht van vrijheid van arbeidskeuze, Kamerstukken II 1985-1986, 
19 376, nrs. 1-2.

928 SER-advies 2006-3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, p. 25.
929 E. Smolenaars, 65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum, LBL 2005, p. 130.
930 Themacommissie Ouderenbeleid, Lang zullen we leven, Kamerstukken II 2005-06, 29 549, 

nr. 5.
931 De verhouding met de WGBL bespreek ik in het volgende hoofdstuk.
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slag vormgeven.932 Dat mag zo zijn, zonder ingrijpen van de wetgever blijft 
die mogelijkheid voor sociale partners bestaan.

§5.9.3 Wegnemen van belemmeringen om door te werken

§5.9.3.1 Afschaffi  ng van pensioenontslag
Bij afschaffi  ng van pensioenontslag verbiedt de wetgever dat een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege eindigt wegens het bereiken 
van een pensioengerechtigde leeftijd. De afschaffi  ng van pensioenontslag 
leidt er toe dat oudere werknemers zelf bepalen wanneer zij stoppen met 
werken (vrijwillig pensioenontslag). Dat leidt waarschijnlijk tot een hogere 
arbeidsdeelname van ouderen omdat zij niet meer gedwongen uittreden. 
Tevens is de pensioenleeftijd van veelal 65 jaar niet langer een psychologisch 
eindpunt.

De bevordering van de arbeidsdeelname van ouderen is niet de enige factor 
van belang bij de afweging om pensioenontslag af te schaff en. De SER en de 
STAR zijn voorstanders van pensioenontslag.933 De pensioenontslagleeftijd 
is een objectief criterium dat rechtszekerheid geeft aan zowel de werkgever 
als de werknemer. Beiden weten wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. 
De leeftijdsgrens voorkomt dat in individuele gevallen moet worden gedebat-
teerd over de arbeids(on)geschiktheid van de oudere werknemer. Daarnaast 
hebben werknemers inkomenszekerheid omdat zij in ruil voor hun verlies 
aan ontslagbescherming recht hebben op een pensioenuitkering. Deze rede-
nen kunnen aanleiding vormen om het pensioenontslag te handhaven. Zowel 
uit het begrotingsdebat van SZW als uit de kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als 
men zich voelt’ blijkt dat de wetgever de pensioenontslagbedingen bij 65 jaar 
in de cao’s niet gaat verbieden.934

§5.9.3.2 Afschaffi  ng van de klassieke pensioenregel
Door afschaffi  ng van de klassieke pensioenregel eindigt de arbeidsovereen-
komst slechts wanneer de werknemer heeft ingestemd met het pensioen-
ontslagbeding. Zonder pensioenontslagbeding kan de werknemer blijven 
doorwerken.

Hoewel de rechtsopvatting dat de arbeidsovereenkomst in het algemeen 
automatisch eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd kan verande-
ren, valt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad op te maken dat het aan de 

932 SER 2006-3, p. 25.
933 SER 2006-3, p. 25; STAR briefadvies van 14 juni 2005.
934 Handelingen II 2007-08, nr. 35, p. 2722; Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, 

p. 16, bijlage bij Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 152
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wetgever is om die verandering om te zetten in beleid.935 Het gebruik gaat 
er van uit dat een werknemer zich realiseert dat het bereiken van de in het 
reglement neergelegde pensioenleeftijd betekent dat de arbeidsovereenkomst 
op dat moment van rechtswege eindigt. Dat gebruik is aan erosie onderhevig. 
De ontwikkeling van fl exibele pensionering kan er toe leiden dat dit gebruik 
afkalft. Ook de WGBL onderscheidt de pensioenleeftijd en het eindigen van 
de arbeidsovereenkomst als twee verschillende zaken (zie hoofdstuk 6).

Afschaffi  ng van de pensioenregel leidt er toe dat werkgevers en werk-
nemers gedwongen worden na te denken over de relatie tussen pensioenleef-
tijd en einde arbeidsovereenkomst. Neemt de werkgever geen pensioenont-
slagbeding op in de (collectieve) arbeidsovereenkomst, dan komt het voor zijn 
rekening en risico dat de arbeidsovereenkomst niet automatisch eindigt. Het 
eff ect op de arbeidsdeelname van oudere werknemers is naar verwachting 
klein. In de meeste gevallen is een pensioenontslagbeding in de (collectieve) 
arbeidsovereenkomst opgenomen.

§5.9.3.3 Afschaff en van de pensioenregel bij AOW-pensioenontslag
Het gebruik dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het berei-
ken van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar, is omstreden.936 Zoals hier-
boven besproken, is dat gebruik mijns inziens geldend recht. Of dat wenselijk 
recht is, is een andere vraag. Sterker nog dan bij de klassieke pensioenregel 
ontbreekt iedere vorm van instemming van de werknemer. Daar komt bij dat 
er contractueel geen arbeidsrechtelijke verbinding is tussen de AOW-leeftijd 
en het einde van de arbeidsovereenkomst.

Eén van de redenen om het verlies aan ontslagbescherming te aanvaar-
den, is de aanwezigheid van een loonvervangende uitkering.937 De fi nanciële 
gevolgen van het pensioenontslag zijn ernstiger wanneer er geen aanvullend 
pensioen is. Dat stelt zwaardere eisen aan het verlies van de ontslagbescher-
ming.

In Duitsland heeft de wetgever expliciet in de wet opgenomen dat een 
aanspraak op het wettelijk ouderdomspensioen geen reden is om op te zeg-
gen.938 Zonder pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst niet 
bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een mogelijke bezwaar van de afschaffi  ng van de pensioenregel bij AOW-
ontslag is dat er een pensioenplicht zou ontstaan. Dat bezwaar is eenvoudig 

935 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430, r.o. 3.5 (Codfried)
936 E. Verhulp, JAR Verklaard 2005/4, p. 9; S.J. de Jong, Werken na 65 jaar: de houdbaarheidsda-

tum voorbij, AR 2006, 1; M. Keulaerds, P.C. Vas Nunes, Pensioenontbinding, in: R. Hansma 
(red.), De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud, Kluwer, Deventer 2005; A.C. 
van de Velde, De kantonrechtersformule bij 65-plussers, AR 2008, 23.

937 E. Smolenaars 2004, p. 51. 
938 §41 SGB VI, zie hoofdstuk 9.
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weg te nemen. Werkgevers kunnen een pensioenontslagbeding opnemen in 
de (collectieve) arbeidsovereenkomst, waarin staat dat de arbeidsovereenkomst 
van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De 
werknemer die daarmee instemt, wordt in ieder geval geacht te weten wat de 
(fi nanciële) consequenties daarvan zijn. Dat bevordert de rechtszekerheid van 
partijen.

§5.9.3.4 Wettelijk recht op doorwerken tot 67 jaar
Een wettelijk recht op doorwerken tot 67 jaar, zoals thans in Zweden geldt 
(zie hoofdstuk 10) neemt de belemmeringen weg om door te werken na pen-
sioenontslag. Pensioenontslag onder de 67 jaar is onmogelijk. Het recht om 
door te werken tot 67 jaar betekent geen verplichting voor de werknemer om 
door te werken. Het wettelijk recht van de werknemer om door te werken tot 
het einde van de maand waarop hij 67 jaar wordt, zorgt er voor dat veel oudere 
werknemers zelf het moment van uittreding kunnen bepalen. Dat neemt de 
belemmering om door te werken tot 67 jaar weg. Mogelijk verschuift ook de 
beeldvorming van werknemers en werkgevers over het uittredingsmoment 
naar 67 jaar.

Het inperken van pensioenontslag staat op gespannen voet met de door 
Nederland geratifi ceerde ILO-verdragen 98 en 154. Die verdragen waarborgen 
het recht op vrijheid van organisatie en het recht op vrijheid van onderhande-
len. Vooralsnog lijkt het kabinet niet veel te voelen voor een wettelijk recht op 
doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, zo blijkt uit de kabinetsnoti-
tie Men is zo oud als men zich voelt.939

§5.10 Verplichte vervroegde uittreding

Een contractuele bepaling om vervroegd uit te treden, kan niet eenvoudig 
zo worden uitgelegd dat een werknemer gehouden is onvrijwillig vervroegd 
uit te treden.940 Dat is in de jurisprudentie meerdere malen uitgemaakt. Zo 
kende de cao voor dagbladjournalisten in 1982 een bepaling waarin de ver-
plichting voor werknemers was opgenomen om gebruik te maken van het 
recht op VUT indien de werkgever dat verlangde. Nadat een werknemer wei-
gerde vervroegd uit te treden, verzocht de werkgever het GBA (thans de CWI) 
om een ontslagvergunning. Deze weigerde een vergunning te verlenen. De 
kantonrechter oordeelde in de ontbindingsprocedure dat de cao-bepaling 

939 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, bijlage bij Kamerstukken II 2007-08, 29 
544, nr. 152.

940 Zie over dit onderwerp ook E. Lutjens, VUT: vrijwillige of verplichte uittreding, AR 1994/10, 
p. 10-12.
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rechtskracht miste.941 Volgens de kantonrechter was de bedoeling van de 
cao-bepaling niet duidelijk: ‘De met de ene hand gegeven vrijwilligheid om 
gebruik te maken van de VUT, die toch in de term recht besloten ligt, wordt 
met de andere hand teruggenomen.’ Bovendien stond in de toelichting dat na 
ontvangst van de aanzegging de wederpartij schriftelijk diende in te stem-
men. In 1993 oordeelde de kantonrechter te Hilversum, wederom in een ont-
bindingszaak, over een soortgelijke VUT-bepaling. Een altiste van het Radio 
Filharmonisch Orkest weigerde in te stemmen met het verlangen van haar 
werkgeefster tot vervroegd uittreden. Volgens de werkgeefster eindigde de 
arbeidsovereenkomst omdat de op de arbeidsovereenkomst van toepassing 
zijnde cao werkneemster verplichtte van de VUT-regeling gebruik te maken. 
De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek af en oordeelde niet inhoude-
lijk over de juridische houdbaarheid van de VUT-bepaling.942

Dat wil niet zeggen, dat het onmogelijk is bij cao overeen te komen dat 
vervroegde uittreding verplicht is.943 Dat toont een oordeel van het Scheids-
gerecht voor het Bankbedrijf aan. Het geschil ging over de vraag of partijen 
in de cao hadden afgesproken dat het bereiken van de VUT-leeftijd leidde 
tot een einde van rechtswege. Werknemers wilden doorwerken en stelden 
dat opzegging vereist was. De cao-bepaling luidde dat bij het bereiken van 
een bepaalde leeftijd het dienstverband ‘wordt beëindigd’. Het scheidsgerecht 
legde de bepaling zo uit dat de werknemer hier geen keuze had. De arbeids-
overeenkomst eindigde derhalve van rechtswege.944

Verplichte vervroegde uittreding is contractueel mogelijk. Wel mogen 
mijns inziens zware eisen worden gesteld aan de bepaling. De werkgever 
heeft bij een regeling met een doorgaans vrijwillig karakter een zware onder-
zoeksplicht. De bepaling moet zo geformuleerd zijn dat zonneklaar is dat de 
werknemer ondanks het doorgaans vrijwillige karakter heeft ingestemd met 
een verplicht eindigen bij het bereiken van de VUT- of prepensioenleeftijd. 
Van een werknemer mag minder snel dan bij een vaste pensioenontslagleef-
tijd worden verwacht dat hij heeft begrepen in te stemmen met beëindiging 
op de prepensioen- of VUT-datum. Overigens is de betekenis van verplicht 
pensioenontslag voor regelingen met een doorgaans vrijwillig karakter voor 
de rechtspraktijk beperkt. Een lagere pensioenontslagleeftijd dan 65 jaar is in 
veel gevallen in strijd met de WGBL (zie hoofdstuk 6).

941 Ktr. Amsterdam 30 november 1982, Prg. 1983, 1928 (Spierdijk).
942 Ktr. Hilversum 22 december 1993, Prg. 1994, 4169.
943 A.w. A.M. Gerritsen 1994, p. 123.
944 Scheidsgerecht voor het Bankbedrijf 22 juni 2000, PJ 2001, 9.
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§5.11 Conclusie

§5.11.1 De vormgeving van pensioenontslag

Pensioenontslag maakt het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst van rechts-
wege eindigt bij het bereiken van de (impliciet) overeengekomen pensioen-
leeftijd. De meest voorkomende variant is wanneer er in de (collectieve) 
arbeidsovereenkomst (of rechtspositieregeling bij ambtenaren) een expliciet 
pensioenontslagbeding is opgenomen. De arbeidsovereenkomst eindigt even-
eens wanneer de werknemer de vaste pensioenleeftijd uit het pensioenregle-
ment of de gebruikelijke wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
Uit de jurisprudentie blijkt dat het pensioenontslag wordt aanvaard. Enige 
rechtsonzekerheid bestaat er ten aanzien van het pensioenontslag op grond 
van het bereiken van de AOW-leeftijd.

§5.11.2 Redenen om eenzijdig de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij de 
pensioenleeftijd

Er zijn twee redenen om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen 
bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer. Ten 
eerste kan ontbinding of opzegging voor zover vereist de rechtsonzekerheid 
wegnemen of de arbeidsovereenkomst inderdaad van rechtswege is geëindigd. 
Ten tweede kunnen partijen via ontbinding of opzegging er voor zorgen dat 
de arbeidsovereenkomst bij voortzetting na de pensioenleeftijd van rechts-
wege eindigt (zie hoofdstuk 8). De CWI verleent een ontslagvergunning bij 
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

§5.11.3 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege

Door het pensioenontslag is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet 
goed meer te onderscheiden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 
Dit kan ondervangen worden door het pensioenontslag te kwalifi ceren als 
een bijzondere rechtsfi guur waardoor een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd toch van rechtswege kan eindigen. De wettelijke basis voor dat van 
rechtswege eindigen is te vinden in artikel 7:667 lid 1 BW. Het eindigen van 
rechtswege is dan gebaseerd op de overeenkomst (wederzijds goedvinden) of 
het gebruik. Hoewel de bepaling geschreven is voor de arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd, hoeft dit geen onoverkomelijke horde te zijn. Zuiverder zou 
zijn om de wet aan te passen zodat de rechtsfi guur van het pensioenontslag 
een zelfstandige plaats krijgt in het arbeidsrecht. Dat zou de rechtsonzeker-
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heid bij werknemers en werkgevers over het al dan niet automatisch eindigen 
van de arbeidsovereenkomst wegnemen.

§5.11.4 Pensioenontslag afschaff en om arbeidsdeelname te bevorderen?

Pensioenontslag belemmert oudere werknemers die willen doorwerken na 
de pensioenontslagdatum. Afschaffi  ng van pensioenontslag bevordert de 
arbeidsdeelname van oudere werknemers doordat oudere werknemers zelf 
het moment kunnen bepalen waarop zij stoppen met werken.

Afschaffi  ng van pensioenontslag heeft echter andere nadelen. Bij pen-
sioenontslag is er een vast moment waarop er fi nanciële inkomensbescher-
ming is voor de oude dag van de werknemer. Die afgesproken pensioenont-
slagleeftijd voorkomt individuele debatten over de arbeids(on)geschiktheid 
van oudere werknemers. Deze argumenten pleiten voor handhaving van pen-
sioenontslag.

§5.11.5 Pensioenontslag beperken tot overeengekomen pensioenontslagbeding?

Door pensioenontslag slechts toe te staan wanneer er een schriftelijk pen-
sioenontslagbeding is overeengekomen, neemt de rechtszekerheid toe. 
De werknemer heeft dan duidelijk en ondubbelzinnig ingestemd met het 
automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 
pen sioenontslagleeftijd. Om de werknemer te waarschuwen tegen dat auto-
matisch eindigen kan de wetgever aan de werkgever een verplichte aanzeg-
termijn van minimaal een maand voorschrijven.

Bij afwezigheid van zo’n pensioenontslagbeding worden werknemers 
beschermd tegen een onverwacht eindigen van de arbeidsovereenkomst. 
Tegelijkertijd heeft de afschaffi  ng van de pensioenregel een signaalfunctie 
dat de pensioenleeftijd niet hoeft te betekenen dat de arbeidsovereenkomst 
eindigt. Deze maatregel wordt ondersteund wanneer de CWI zonder pen-
sioenontslagbeding geen ontslagvergunning meer verleent, ook niet bij het 
bereiken van de AOW-leeftijd.

De onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst automatisch te laten ein-
digen zonder pensioenontslagbeding kan een bescheiden bijdrage leveren 
aan de arbeidsdeelname van ouderen.

§5.11.6 Wettelijk recht op doorwerken tot 67 jaar?

Een wettelijk recht van werknemers om door te werken tot 67 jaar bevordert 
de arbeidsdeelname van ouderen. Een belemmering van deze maatregel is 
dat zonder constructief overleg met sociale partners gehandeld wordt in strijd 
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met ILO-verdragen die het recht op vrijheid van organisatie en het recht op 
vrijheid van onderhandelen waarborgen.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:286Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec8:286 28-1-2009   9:31:4928-1-2009   9:31:49



251

6 Pensioenontslag en leeftijdsdiscriminatie

§6.1 Inleiding

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van een 
bepaalde pensioenleeftijd kan leiden tot verboden leeftijdsonderscheid. In 
dit hoofdstuk ga ik na of en onder welke voorwaarden pensioenontslag bij 
een bepaalde leeftijd is toegestaan. Tevens bespreek ik in hoeverre het dis-
criminatieverbod een juridische belemmering dan wel bevordering is van de 
arbeidsdeelname van oudere werknemers. In §6.2 behandel ik kort het belang 
van verboden pensioenontslag als instrument voor oudere werknemers die 
willen doorwerken. Vervolgens bespreek ik de jurisprudentie omtrent pen-
sioenontslag en leeftijdsdiscriminatie vóór inwerkingtreding van de WGBL 
(§6.3). Daarna analyseer ik hoe de verhouding tussen pensioenontslag en 
leeftijdsonderscheid is uitgewerkt in de wetgeving (§6.4). Aan de hand van de 
rechtspraak komen argumenten om pensioenontslag objectief te rechtvaar-
digen aan de orde. Daarbij maak ik, in navolging van de wet, onderscheid 
tussen pensioenontslag bij 65 jaar en pensioenontslag onder de 65 jaar. Na de 
vrijwillige pensionering behandeld te hebben (§6.5), ga ik in op de gevolgen 
van verboden pensioenontslag (§6.6). Het hoofdstuk eindigt met een conclu-
sie.

§6.2 Verboden pensioenontslag als instrument om langer door te werken

De WGBL is een stimulans en tegelijkertijd een beperking voor werknemers 
die hun pensioenontslag willen aanvechten. De beperking is gelegen in het 
feit dat de WGBL er van uitgaat dat een pensioenontslagleeftijd van 65 jaar 
objectief is gerechtvaardigd. De wet heeft derhalve slechts betekenis voor 
werknemers met een lagere pensioenontslagleeftijd dan 65 jaar. Dat gezegd 
hebbende, vind ik de WGBL niettemin een waardevol instrument voor werk-
nemers die willen doorwerken tot de rechtsgeldige pensioenontslagdatum.
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Steeds meer werknemers willen doorwerken tot 65 jaar, zo volgt uit de 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2007.945 Nog altijd verkiest even-
wel bijna twee derde van de werknemers ervoor om te stoppen met werken 
vóór dat moment. Anno 2007 wil één derde van de werknemers doorwerken 
tot 65 jaar. Ten opzichte van 2006 is dat een stijging van 13%. De bereidheid 
om langer door te werken verschilt per sector. In de bouwsector is er relatief 
weinig animo om tot 65 jaar door te gaan. Sectoren waarin verhoudings-
gewijs veel werknemers willen doorwerken zijn landbouw en visserij, cultuur 
en onderwijs.

§6.3 Jurisprudentie pensioenontslag vóór WGBL

§6.3.1 Het belang en de beperking van de ‘oude’ jurisprudentie

De jurisprudentie vóór inwerkingtreding van de WGBL verklaart mede de 
keuze van de wetgever bij de bepalingen omtrent pensioenontslag in de 
WGBL. Kennisname van die jurisprudentie heeft een meerwaarde doordat 
die jurisprudentie inzicht verschaft in de argumenten om pensioenontslag 
te rechtvaardigen. De betekenis van die jurisprudentie geldt niet onverkort 
voor de WGBL. De uitspraken over pensioenontslag en leeftijdsdiscrimina-
tie waren namelijk stuk voor stuk gebaseerd op art. 1 Grondwet (GW) (het 
‘gelijkheidsartikel’) en art. 26 IVBPR. Hoewel de toets van artikel 26 IVBPR 
ook uitgaat van een redelijke en objectieve rechtvaardiging is deze maatstaf 
niet dezelfde als de objectieve rechtvaardigingstoets van de WGBL. Ik kom 
daarop terug in §6.4.1. Op deze plaats volsta ik met de opmerking dat onder 
het regime van de WGBL de bewijslastverdeling anders is geregeld en de 
objectieve rechtvaardigingstoets strenger is dan bij toepassing van artikel 26 
IVBPR (vergelijk hoofdstuk 2).

§6.3.2 Pensioenontslag zonder pensioenovereenkomst: 65 jaar toegestaan

In het meermalen aangehaalde Codfried-arrest946 sprak de Hoge Raad zich 
voor het eerst uit over de vraag of pensioenontslag wegens het bereiken van 
de leeftijd van 65 jaar leeftijdsdiscriminatie inhield. Mevrouw Codfried had 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ondertekend met een proeftijd 
van twee maanden om als schoonmaakster in dienst te treden bij ISS. Toen 
de ISS-objectleidster de arbeidsovereenkomst doorstuurde naar het districts-

945 Bijlage bij Kamerstukken II 2007-08, 25 883, nr. 130; Vergelijk persbericht SZW 6 mei 2008, 
nr. 2008, 44.

946 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried).
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kantoor werd opgemerkt dat zij 65 jaar was. Het hoofdkantoor gaf daarop 
opdracht om haar te ontslaan, omdat het binnen ISS niet zou zijn toegestaan 
personen van 65 jaar of ouder in dienst te nemen. Vervolgens werd Codfried 
tijdens de proeftijd ontslagen wegens het bereikt hebben van de leeftijd van 
65 jaar.

De Hoge Raad toetste het leeftijdsontslag aan artikel 26 IVBPR, artikel 
1 Gw en concludeerde dat er geen verboden leeftijdsonderscheid was. Hij 
achtte leeftijdsonderscheid toegestaan aangezien daarvoor een redelijke en 
objectieve rechtvaardiging aanwezig was.947 Leeftijdsontslag bij 65 jaar was 
volgens de Hoge Raad objectief gerechtvaardigd op grond van de volgende 
argumenten:

1. het zonder aanzien des persoons hanteren van een objectief criterium 
(leeftijd van 65) is te verkiezen boven een stelsel waarin van geval tot geval 
beoordeeld moet worden of de werknemer zijn taak nog kan vervullen 
(objectief criterium argument);

2. het vrijkomen van arbeidsplaatsen voor jongere werknemers (doorstro-
mingsargument);

3. aan het nadeel van onvrijwillig ontslag wegens het bereiken van de leef-
tijd van 65 wordt deels tegemoetgekomen doordat werknemers vanaf dan 
aanspraak kunnen maken op inkomen waarvoor geen arbeidsprestatie 
behoeft te worden geleverd.948

Dit kan niet los worden gezien van de betekenis van de 65-jarige leeftijd 
in de arbeids-, sociale zekerheids- en pensioenwetgeving. In zijn conclusie 
omschreef A-G Koopmans het als volgt: ‘Er is een heel web van wettelijke 
voorschriften waardoor de overgang van deelneming aan het arbeidsproces 
naar de pensioenperiode (…) op de leeftijd van 65 jaar wordt gefi xeerd.’ De 
Hoge Raad noemt het nergens met zoveel woorden, maar mijns inziens 
beantwoordt hij de vraag of sprake is van een objectieve rechtvaardiging bij 
65 jaar aan de hand van argumenten die aangeven dat het gebruik/gewoonte 
is dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij 65 jaar (zie hoofdstuk 5).949 De 

947 Saillant detail is dat ook het Canadese Supreme Court pensioenontslag niet als verboden 
leeftijdsonderscheid aanmerkt, zie Supreme Court of Canada 6 december 1990, McKinney 
v University of Guelph, 3 SCR 229.

948 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430, r.o. 3.6; zie ook toelichtende nota houdende het stand-
punt van de regering ten aanzien van IAO Aanbeveling 162, betreff ende oudere werkne-
mers, Kamerstukken II 1989-1990, 21 300 XV, nr. 96.

949 De gewoonte dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van de 
werknemer beëindigd wordt, vult de arbeidsovereenkomst aan (zie artikel 6:248 lid 1 BW) 
en op grond van het gebruik in de zin van artikel 7:667 lid 1 BW leidt dat tot de consequentie 
dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, zie hoofdstuk 5.
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‘gebruikelijke’ wettelijke pensioenleeftijd is de tijd die door het gebruik is 
aangegeven. De Hoge Raad stelde in het Codfried-arrest dat de vraag of het 
hanteren van leeftijdsgrenzen in arbeidsverhoudingen in beginsel geoorloofd 
is, onderwerp vormde van parlementaire gedachtenwisseling. Dat noopte de 
rechter tot terughoudendheid.950

Opvallend is dat de Hoge Raad in het Codfried arrest drie argumenten 
aanvoert die tot de conclusie leiden dat pensioenontslag wegens het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd objectief gerechtvaardigd is, maar geen expliciete 
toetsingscriteria formuleert. Dat sluit niet uit dat de Hoge Raad impliciet 
toetste aan dezelfde criteria als het HvJ EG. Zo vallen het doorstromingsargu-
ment, het zonder aanzien des persoons hanteren van een objectief criterium 
en het voorzien in een inkomen na het arbeidzame leven te kwalifi ceren als 
legitieme doelstellingen, die passend en noodzakelijk kunnen zijn.

De uitkomst van het Codfried arrest werd bevestigd in het Op ’t Land 
arrest.951 Hoewel er parlementaire en maatschappelijke discussie plaatsvond 
over de leeftijdsgrens van 65 jaar – het wetsvoorstel WGBL was reeds aanhan-
gig – gold de leeftijd van 65 jaar in de rechtspraak nog altijd als ‘gebruikelijke’ 
pensioenleeftijd, indien partijen niet anders waren overeengekomen. Een wij-
ziging van deze leeftijdsgrens was een taak van de wetgever. Het ontbreken 
van een aanvullend pensioen maakte het ontslag niet kennelijk onredelijk. 
Een andere opvatting zou een pensioenplicht voor werkgevers meebrengen, 
aldus de Hoge Raad.

Deze uitspraken van de Hoge Raad maakten duidelijk dat pensioenont-
slag bij 65 jaar geen verboden leeftijdsonderscheid vormde omdat voor die 
leeftijdsgrens een redelijke en objectieve rechtvaardiging bestond. De beteke-
nis van de argumenten voor pensioenontslag bij 65 jaar klinkt door in de 
wetsgeschiedenis van de WGBL.

§6.3.3 Pensioenontslag met pensioenovereenkomst

In de casussen van de arresten Codfried en Op ’t Land was er geen aanvullend 
pensioen overeengekomen. De beëindiging bij de AOW-leeftijd van 65 jaar 
was objectief gerechtvaardigd. Daarmee was ook duidelijk dat er een redelijke 
en objectieve rechtvaardiging gold indien er een aanvullend pensioen was 
overeengekomen met een pensioenleeftijd van 65 jaar. De argumenten zijn 
immers hetzelfde en de inkomensvervanging is hoger. Interessanter is de 
vraag of pensioenontslag bij een lagere leeftijd dan 65 leeftijdsdiscriminatie 

950 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430, r.o. 3.5. De terughoudendheid van de Hoge Raad heeft 
volgens mij betrekking op de leeftijdsgrens, niet op de pensioenregel.

951 HR 1 november 2002, NJ 2002, 622.
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vormt. Die lagere leeftijd sluit niet aan bij de leeftijdsgrenzen uit de arbeids- 
en sociale zekerheidswetgeving en de inkomensvervangende uitkering.

§6.3.3.1 Leeftijd < 65 jaar
In oktober 2004 oordeelde de Hoge Raad voor het eerst over een pensioen-
ontslag onder de 65 jaar. Hij deed uitspraak onder het regime van artikel 
1 Gw en artikel 26 IVBPR. De betreff ende cao-bepalingen waren namelijk 
tot stand gekomen vóór de inwerkingtredingsdatum van de WGBL en de 
geldigheid of nietigheid van een overeenkomst wordt beoordeeld naar het 
tijdstip van totstandkoming.952 In de cao’s van de verkeersvliegers van KLM 
en Martinair was een pensioenontslagleeftijd opgenomen van 56 jaar (of 58 
indien de vlieger vanaf 48 jaar 80% heeft gewerkt). De rechtbank zag in het 
doorstromingsargument een objectieve rechtvaardiging voor de pensioenont-
slagleeftijd van 56 jaar voor verkeersvliegers.953 Daarnaast kende de rechter 
nog betekenis toe aan het feit dat de pensioenleeftijd in de cao stond en niet 
eenzijdig door de werkgever was opgelegd. De Hoge Raad liet het oordeel van 
de rechtbank in stand.954 Dat was niet verwonderlijk, gezien de positie van 
de Hoge Raad. Als cassatierechter controleert de Hoge Raad of het recht is 
geschonden of vormen zijn verzuimd. Aan een inhoudelijk oordeel over de 
objectieve rechtvaardigingstoets van de rechtbank komt de Hoge Raad niet 
toe, mede doordat het oordeel van de rechtbank met de feiten verweven is. 
De rechtbank had de juiste maatstaven aangelegd en haar motivering was 
begrijpelijk. Saillant detail is dat de president van de rechtbank in kort geding 
geen objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig achtte.955

Een vermeldenswaardig aspect uit het arrest is de opmerking van de Hoge 
Raad dat het een beroepsgroep betreft waarvoor een uitzondering geldt op 
de regel dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd bij het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar. De Hoge Raad verwees daartoe naar het Besluit bewijzen 
van bevoegdheid voor de luchtvaart.956 Artikel 7 van het besluit bepaalt dat de 
functie van vlieger na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar nog slechts kan 
worden vervuld indien de overige van de bemanning deel uitmakende vlie-
gers jonger zijn dan 60 jaar. Twee zaken vallen op. Ten eerste is – voor zover 
mij bekend – aan het besluit tijdens de procedure in eerste aanleg en in hoger 
beroep niet of nauwelijks betekenis toegekend. Ten tweede wordt hiermee 
aangesloten bij een andere objectieve rechtvaardigingsgrond. De reden voor 

952 Zie ook losbladige vermogensrecht (Van Kooten), aant. 11 op artikel 3:40 BW.
953 Rb. Haarlem 19 november 2002, JAR 2002, 290; Ktr. Haarlem 25 april 2001, JAR 2001, 104; 

PJ 2001, 46. Opvallend vind ik dat het veiligheidsargument niet werd ingezet. Zie ook Ktr. 
Amsterdam 5 juli 2001, JAR 2001, 144. 

954 HR 8 oktober 2004, JAR 2004, 258; PJ 2004, 138/139 (Martinair en KLM). 
955 Pres. Rb. Haarlem 29 december 2000, PJ 2001, 8.
956 Stb. 1999, 346; 2001, 526.
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de leeftijdsgrens in het besluit is volgens mij de veiligheid van bemanning en 
passagiers. Een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (zie §6.3.4.2) 
onderstreept dat.957 Kennelijk vond de Hoge Raad de leeftijdsgrens van 60 
jaar objectief gerechtvaardigd op grond van veiligheidsargumenten. Dat is 
een andere rechtvaardiging dan het door KLM en Martinair aangevoerde 
doorstromingsargument. Voor de uitkomst had dit geen gevolg: zoals gezegd 
liet de Hoge Raad de beëindiging bij 56 jaar voor de verkeersvliegers in stand. 
Aannemelijk is dat de geoorloofde veiligheidsgrens van 60 jaar de stap naar 
de acceptatie van 56 jaar kleiner heeft gemaakt.

§6.3.3.2 Lagere rechtspraak
De jurisprudentie toont aan dat pensioenontslag onder de 65 jaar vóór inwer-
kingtreding van de WGBL uiteindelijk vrijwel altijd objectief gerechtvaardigd 
werd geacht.958 Waar in eerste instantie of in kort geding soms geen objectieve 
rechtvaardiging werd aangenomen, werd het pensioenontslag uiteindelijk 
toegestaan. In de zaken waarbij de beëindiging niet objectief gerechtvaardigd 
was, betrof het ofwel geen pensioenontslag ofwel werden algemene, generali-
serende argumenten aangevoerd.

De lagere rechters hanteerden de objectieve rechtvaardigingstoets van het 
HvJ EG.959 Hoewel het Hof te Amsterdam de noodzaak van het pensioenont-
slag van de 62-jarige fl oormanager Zeitz bij Holland Casino op grond van het 
doorstromingsargument en de cao betwijfelde, wilde het hof het oordeel in 
de bodemprocedure afwachten.960 In de bodemprocedure aanvaardde de kan-
tonrechter als objectieve rechtvaardiging dat de maatregel noodzakelijk was 
om doorstroming van het personeel te bevorderen, om langdurig ziektever-
zuim terug te dringen en om de WAO-instroom te beperken.961 Het door de 
werknemer aangevoerde alternatief van fl exibele pensionering stond volgens 
de kantonrechter een regelmatige en voorspelbare doorstroming in de weg.

957 ABRvS 31 augustus 1993, AB 1994, 15.
958 Zie voor een overzicht van rechtspraak Y. van Gemerden, Het verbod op onderscheid op 

grond van leeftijd bij beëindiging van het dienstverband, SR 2002, p. 347-355; M. Heems-
kerk, Vervroegd pensioen zonder dat de arbeidsovereenkomst eindigt?, SR 2003/10, p. 297-
304, in het bijzonder onder 2.3; E. Lutjens, Pensioenontslag. Het eindigen of beëindigen 
van de arbeidsovereenkomst bij pensionering, mag het nog?, Ondernemingsrecht 2003, 
p. 217-221, in het bijzonder onder 4.

959 De criteria van de objectieve rechtvaardigingstoets zijn ontwikkeld in de rechtspraak van 
het HvJ EG inzake objectieve rechtvaardiging van indirect onderscheid naar geslacht; zie 
bijvoorbeeld HvJ EG 31 maart 1981, zaak 96/80, NJ 1982, 419 (Jenkins v. Kingsgate); HvJ EG 
13 mei 1986, zaak 170/84, Jur. 1986, p. 1620 (Bilka v. Weber); HvJ EG 19 november 1992, zaak 
C-226/91, (Molenbroek), Jur. 1992, blz. I-5943, r.o. 13, NJ 1993, 775.

960 Hof Amsterdam 3 april 2003, JAR 2003, 126; Ktr. Haarlem 30 oktober 2002, NJ 2003, 91. 
961 Ktr. Haarlem 11 juni 2003, JAR 2003, 187.
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In de zaak van callcenter agente Verkaik van de ING ging het om een 
in de ondernemingscao vastgelegde pensioenontslagleeftijd van 62 jaar. 
ING voerde in eerste aanleg aan dat de verplichte pensionering bij 62 jaar 
gerechtvaardigd was omdat de spankracht van oudere werknemers afneemt. 
In dat argument zag de kantonrechter geen objectieve rechtvaardiging.962 
Dat is nauwelijks verrassend gezien de jurisprudentie van het HvJ EG dat 
algemene, generaliserende argumenten geen objectieve rechtvaardiging 
vormen.963 In hoger beroep werd het pensioenontslag – na verbetering van 
gronden – toelaatbaar geacht.964 ING zette met succes in op de in de recht-
spraak meermalen aanvaarde combinatie van het doorstromingsargument en 
de cao-afspraak.965

In twee zaken was het leeftijdsontslag niet objectief gerechtvaardigd. In 
beide gevallen ging het niet om pensioenontslag. Gedwongen ontslag van 
garderobedames in de Apeldoornse schouwburg wegens het bereiken van de 
leeftijd van 42 jaar met als argument dat de motivatie met de jaren afneemt, 
achtte de Rechtbank te Zutphen niet overtuigend.966 Dat wekt geen verba-
zing, gelet op de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het HvJ EG.967 Een 
andere uitspraak over leeftijdsontslag deed het nodige stof opwaaien. Het 
Hof te Amsterdam oordeelde de gehanteerde leeftijdsgrens van 47 jaar voor 
scheidsrechters in het betaald voetbal niet objectief gerechtvaardigd. Voor de 
doorstroming en kwaliteitsbewaking van scheidsrechters bestonden behalve 
het hanteren van een leeftijdsgrens ook andere middelen, die passender 
werden geacht (zoals medische keuringen of conditietests).968 Een alternatief 
voor de leeftijdsgrens brengt het discriminatoir karakter van een regeling 
nabij. Op de betekenis van dit scheidsrechters- of Uilenbergarrest kom ik 
terug bij de bespreking van de parlementaire geschiedenis van de WGBL 
(§6.4.1 en §6.4.4.2).

962 Ktr. Amsterdam 19 april 2002, PJ 2002, 112; JAR 2002, 173 (ING/Verkaik).
963 HvJ EG 13 juli 1989, zaak 171/88, Jur. 1989, p. 2743 (Rinner/Kühn); HvJ EG 17 juni 1998, 

C-243/95, (Hill en Stapleton), r.o. 38.
964 Hof Amsterdam 4 december 2003, PJ 2004, 36, zie daarover M. Heemskerk, Pensioenont-

slag: tot 2006 geen leeftijdsdiscriminatie?, TPV 2004/2, p. 38-43.
965 Zie bijvoorbeeld Rb. Haarlem 19 november 2002, PJ 2003, 15, JAR 2002, 290; Ktr. Haarlem 

11 juni 2003, PJ 2003, 96. 
966 Rb. Zutphen 11 mei 1995, JAR 1995, 136. Zie voor de uitspraak in eerste aanleg Ktg. Apel-

doorn 10 maart 1993, JAR 1993, 72; Ontslag voor veertigers: ‘Geen oma’s in de garderobe’, 
NJB 1991, p. 1765.

967 HvJ EG 13 juli 1989, C 171/88, Jur. 1989, p. 2743 (Rinner/Kühn).
968 Hof Amsterdam 13 januari 2000, KG 2000, 42.
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§6.3.4 Ambtenaren

§6.3.4.1 Pensioenontslag bij 65 jaar
Een spraakmakende zaak was die over het pensioenontslag van de Rotter-
damse hoogleraar Henc van Maarseveen bij 65 jaar. Artikel 24 van het Rechts-
positiereglement Wetenschappelijk Onderwijs bepaalde dat de ambtenaar 
kon worden ontslagen op grond van het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. De Erasmus Universiteit te Rotterdam had Van Maarseveen eervol 
ontslag verleend toen deze 65 jaar werd. Het verzet tegen zijn pensioenont-
slag kan voor de universiteit niet als een donderslag bij heldere hemel zijn 
gekomen. Uit verscheidene publicaties bleek dat Van Maarseveen ten strijde 
trok tegen leeftijdsdiscriminatie.969 Het Ambtenarengerecht verklaarde het 
beroep tegen het ontslagbesluit ongegrond.970 Ook de Centrale Raad liet het 
ontslag in stand. Hij oordeelde dat er een redelijke en objectieve grondslag was 
voor de gekozen leeftijdsgrens van 65 jaar. De Raad overwoog dat leeftijds-
onderscheid discriminerend en strijdig met artikel 1 Gw en artikel 26 IVBPR 
kan zijn. Bij leeftijdsdiscriminatie (‘op welke grond dan ook’) zijn redelijke en 
objectieve gronden volgens de Raad reeds aanwezig ‘wanneer sprake is van 
beleidskeuzen waarvan met een nog marginalere toetsing dan gebruikelijk 
kan worden gezegd dat ze binnen redelijkheidsgrenzen liggen.’971 Over de 
pensioengerechtigde leeftijd merkte de Raad het volgende op:

‘Bij het vaststellen van de pensioengerechtigde leeftijd hebben inzichten en wense-
lijkheden van verschillende aard een rol gespeeld, inzichten die betrekking hebben 
op het op gevorderde leeftijd afnemen van krachten en creativiteit, op het bevor-
deren van doorstroming en het tijdig zichtbaar maken daarvan, op het na een 
arbeidszaam leven verschaff en van een niet arbeidsgebonden inkomen e.a. Daarbij 
is te ontzent de eindleeftijd thans, behoudens uitzonderingen, gesteld op 65 jaar. 
Dit is een gemiddelde leeftijd waarop ook de sociale verzekeringswetgeving geënt is. 
Het is ook een compromis tussen het (individuele) verlangen naar een periode van 
een arbeidsvrij inkomen en het verlangen naar een voortzetting van de beroepsuit-
oefening. In dit systeem, waarbij de gekozen leeftijd van 65 jaar in beginsel voor 
allen geldt, moeten ook zij, wier krachten en creativiteit op die leeftijd nog lang niet 
zijn uitgeput, hun beroepsarbeid beëindigen.’972

Hoewel de Raad toegeeft dat in individuele gevallen valt af te dingen op de 

969 H. van Maarseveen, Discriminatie wegens leeftijd, NJB 1989, p. 1085-1086; H. van Maarse-
veen, Leeftijd, diff erentiatie en discriminatie?, AAe 1988, p. 627-632.

970 Ambtenarengerecht 13 april 1992, TAR 1992, 135.
971 CRvB 4 november 1993, AB 1994, 213, TAR 1994, 6 (Van Maarseveen).
972 CRvB 4 november 1993, AB 1994, 213, TAR 1994, 6 (Van Maarseveen).

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec9:294Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec9:294 28-1-2009   9:31:4928-1-2009   9:31:49



259

6  Pensioenontslag en leeftijdsdiscriminatie

argumenten, ziet hij hierin een objectieve rechtvaardiging voor het leeftijds-
onderscheid. De gelijkenis met het later door de Hoge Raad gewezen Codfried 
arrest is overduidelijk, zowel wat de argumentatie betreft als de terughoudende 
benadering van beide rechtscolleges. De Centrale Raad noemt bijna letterlijk 
het doorstromingsargument en de inkomensvoorziening/aansluiting bij de 
sociale zekerheid. Minder expliciet is het criterium van de objectieve leeftijd, 
al valt dit af te leiden uit het compromis tussen de periode van arbeidsvrij 
inkomen en voortzetting van de beroepsbeoefening.

Een wijziging van de leeftijdsgrens van 65 jaar of fl exibilisering daarvan 
was niet een taak van de rechter maar voor de politiek en de wetgever, aldus 
de Centrale Raad.

Eind 2005 volgde een arrest waarin de Centrale Raad de lijn van het arrest 
Van Maarseveen bevestigde. Een leraar uit het voortgezet onderwijs werd 
conform de cao Voortgezet Onderwijs eervol pensioenontslag verleend per 1 
augustus 2000 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 
65 jaar. De leraar bestreed in eerste instantie met succes het einde van zijn 
dienstverband. Zijn werkgever had nagelaten om de rechtspositieregeling 
voor het onderwijspersoneel tot stand te brengen. De pensioenontslagbepa-
ling was daarom niet van toepassing. De stichting herstelde dit gebrek in 
2004 door alsnog – met terugwerkende kracht – te voorzien in zo’n rechts-
positieregeling. Dat was volgens de Raad niet in strijd met de rechtszeker-
heid. Vervolgens beriep de leraar zich op leeftijdsdiscriminatie. De Raad 
oordeelde dat pensioenontslag bij 65 jaar naar vaste jurisprudentie (onder 
verwijzing naar het Van Maarseveen arrest) niet als ongeoorloofd leeftijdson-
derscheid kon worden aangemerkt omdat de leeftijd is gebaseerd op redelijke 
en objectieve gronden. Voor een minder terughoudende beoordeling dan bij 
het Van Maarseveen arrest was geen aanleiding. Hoewel de WGBL ten tijde 
van het ontslagbesluit (2000) nog niet van toepassing was, verwees de Raad 
naar artikel 7 WGBL. Daarin wordt de beëindiging van het dienstverband van 
de ambtenaar bij de AOW-leeftijd objectief gerechtvaardigd geacht.973

Een soortgelijke zaak als het pilotenarrest was eerder voorgelegd aan de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar ging het niet om 
pensioenontslag maar om de toelaatbaarheid van de leeftijdsgrens van 60 
jaar. Het betrof de Regeling toezicht luchtvaart, een AMVB ter uitvoering van 
de Luchtvaartwet. Het inmiddels vervallen artikel 20 bepaalde dat de houder 
van een vliegbewijs die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, niet bevoegd is op 
te treden als bestuurder van een vliegtuig tijdens verkeersvluchten. Onthef-
fi ng kon slechts worden verleend indien men bij dezelfde luchtvaartmaat-
schappij werkte of een luchtvaartmaatschappij met vergelijkbare procedure-

973 CRvB 22 december 2005, TAR 2006, 58.
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voorschriften. Bovendien moest bij verlenging van het vliegbewijs een proeve 
van bekwaamheid worden afgelegd en werd de medische keuring ‘met het 
oog op uw leeftijd’ aangescherpt. Enkele piloten achtten deze voorschriften 
discriminatoir. Naar het oordeel van de Afdeling was het door verweerder uit 
veiligheidsoogpunt verbinden van nadere voorwaarden aan de ontheffi  ng niet 
onrechtmatig. De Afdeling vond het leeftijdsonderscheid voldoende gerecht-
vaardigd door het belang van de veiligheid.974 Dit veiligheidsargument als 
objectieve rechtvaardigingsgrond was ook zichtbaar in het hiervoor bespro-
ken piloten arrest van de Hoge Raad (zie §6.3.3.1).

§6.3.4.2 Pensioenontslag onder 65 jaar
In februari 2005 sprak de Centrale Raad zich uit over het functioneel leef-
tijdsontslag bij 55 jaar van een Barneveldse brandweerman.975 Artikel 60 van 
de Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer van de 
gemeente Barneveld bepaalde onder meer dat B&W per 1 april volgend op de 
55e verjaardag ongevraagd eervol ontslag verleende aan de vrijwilliger tot en 
met de rang van onderbrandmeester. Verzoeker, in 1975 aangesteld als vrijwil-
liger bij de brandweer, vervulde sinds 1978 de functie van hoofdbrandwacht. 
Aan hem werd per 1 april 2002 eervol ontslag verleend. Begin 2003 oordeelde 
de voorzieningenrechter dat het FLO van een vrijwillige brandweerman bij 55 
jaar vooralsnog geen ontoelaatbaar leeftijdsonderscheid opleverde.976 De rech-
ter toetste terughoudend, mede gezien de aard van de procedure (voorlopige 
voorziening) en vond het argument dat er een verhoogd risico van hartfalen 
was een objectieve rechtvaardiging. De brandweerman betwijfelde de medi-
sche noodzaak en bracht in hoger beroep ter ondersteuning een rapport van 
het Coronel Instituut naar voren over de gezondheidskundige onderbouwing 
van vervroegde uitdiensttreding van brandweerpersoneel. Een van de conclu-
sies van dat rapport luidde dat ‘beneden de leeftijd van 60 jaar geen kalender-
leeftijdsgrens kan worden aangewezen waarop de specifi eke taakeisen zoals 
uitgevoerd door repressief brandweerpersoneel collectief niet meer op ver-
antwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.’977 Op de zitting werd mevrouw 
Frings, de mede-opsteller van het rapport, als deskundige gehoord.

De Raad toetste het FLO aan artikel 1 Gw en artikel 26 BUPO en consta-
teerde dat de waarborging van de veiligheid en de gezondheid een legitiem 
doel is waarvoor een breed maatschappelijk draagvlak bestaat. Uit de rappor-

974 ABRvS 31 augustus 1993, AB 1994, 15.
975 CRvB 17 februari 2005, TAR 2005, 70 (Barneveldse brandweerman).
976 Rb. Arnhem 16 januari 2003, PJ 2003, 94.
977 J.K. Sluiter, M.H.W. Frings-Dresen, Brandweeronderzoek. De gezondheidskundige onderbou-

wing van (vervroegde) uitdiensttreding op basis van leeftijd bij brandweerpersoneel, Coronel 
Instituut, AMC oktober 2004, p. 104.
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tages blijkt dat niet elke brandweerman ouder dan 55 jaar niet meer opgewas-
sen is tegen zijn taken, ook al bestaan er aanmerkelijke verschillen tussen 
afzonderlijke personen, zo vervolgt de Raad. Dat betekent dat een ontslagre-
geling die is geënt op een individuele beoordeling van de medische geschikt-
heid de voorkeur verdient boven de generieke leeftijdsgrens. Uit het oogpunt 
van voorkoming van leeftijdsdiscriminatie is dat zelfs aangewezen indien 
geschikte testmethoden voorhanden zijn. De constatering dat een adequate 
test ter beoordeling van de medische geschiktheid van een brandweerman 
nog niet was ontwikkeld, leidde de Raad er toe te oordelen dat de generieke 
leeftijdsgrens ten tijde van het besluit (de WGBL was nog niet van toepassing) 
vooralsnog als passend en noodzakelijk kon worden beschouwd.

Ofschoon de Barneveldse brandweerman er weinig mee opschoot, geeft 
het arrest een vingerwijzing voor de toekomst. De Raad geeft onomwonden 
aan dat individuele toetsing prevaleert boven de leeftijdsgrens. Indien er een 
alternatieve toets voorhanden is, dient de leeftijdsgrens te verdwijnen.

§6.4 Pensioenontslag in de WGBL

§6.4.1 De strengere normen van de WGBL

De hierboven aangehaalde uitspraken over pensioenontslag en leeftijdsdis-
criminatie waren als gezegd allen gebaseerd op artikel 1 Grondwet (het ‘gelijk-
heidsartikel’) en artikel 26 IVBPR. De WGBL brengt een directe wettelijke 
grondslag om leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag tegen te gaan. Voor 
niet-wettelijke discriminatieverboden (zoals leeftijd vóór 1 mei 2004) geldt 
een meer marginale toets. Dat blijkt naast het reeds besproken Van Maarse-
veen arrest onder meer uit het volgende citaat van de Rechtbank te Den Haag 
uit 2001:

‘De rechtbank heeft in het voetspoor van ter zake door de Centrale Raad van Be-
roep gevormde jurisprudentie vooropgesteld dat, aangezien het hier gaat om een 
discriminatiegrond, die niet uitdrukkelijk is genoemd in zowel de Grondwet als in 
art. 26 van het IVBPR, de beoordeling van de aangevoerde redelijke en objectieve 
gronden voor het gemaakte onderscheid een enigszins beperkt karakter draagt.’978

Ook het Parallel Entry arrest van de Hoge Raad toont aan dat de maatstaf bij 
niet wettelijke discriminatiegronden veel lichter is.979

978 Rb. ’s-Gravenhage 10 januari 2001, LJN AD 4969.
979 HR 30 januari 2004, JAR 2004, 68, r.o. 3.3 (Parallel Entry).
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De objectieve rechtvaardigingstoets van de WGBL is strenger. Twee ele-
menten spelen daarbij een rol: (1) de striktere toepassing van het stappen-
plan van de objectieve rechtvaardigingstoets en (2) de bewijslastverdeling. 
In de praktijk rust bij een pensioenontslag de bewijslast op de werkgever. 
De werknemer die het pensioenontslagbeding overlegt en stelt dat het dis-
criminatoir is, heeft voldoende feiten gesteld. Het is dan aan de werkgever of 
pensioenuitvoerder om de ontslagleeftijd te rechtvaardigen. Procesrechtelijk 
betekent dat een verschuiving van de bewijslast – en het bewijsrisico – naar 
de werkgever.

Het stappenplan van de objectieve rechtvaardigingstoets heb ik uitgebreid 
beschreven in hoofdstuk twee. Kort gezegd is het leeftijdsontslag objectief 
gerechtvaardigd wanneer er (1) een legitiem doel is (2) het leeftijdsonderscheid 
een passend middel is om dat doel te bereiken en (3) het leeftijdsonderscheid 
een noodzakelijk middel is om dat doel te bereiken. In de wetsgeschiedenis 
zijn bovendien aanwijzingen te vinden die duiden op een strengere toepas-
sing van met name het proportionaliteitsvereiste. De wetgever meent dat 
altijd moet worden onderzocht of in plaats van een leeftijdsgrens een minder 
vergaand middel mogelijk is.980 In de wetsgeschiedenis is meermalen verwe-
zen naar het in §6.3.3 besproken Uilenberg-arrest.981 Onduidelijk is of zij dit 
arrest – waarbij geen objectieve rechtvaardiging werd aangenomen – als uit-
gangspunt neemt om te benadrukken dat de noodzakelijkheid niet snel mag 
worden aangenomen en zij aanstuurt op een aanscherping van dit criterium, 
of dat het slechts om voorbeeld gaat. Het Uilenberg-arrest is om twee redenen 
opvallend. Ten eerste ging het in het geval van scheidsrechter Uilenberg – die 
langer wilde doorfl uiten maar tegen de leeftijdsgrens aanliep – niet om pen-
sioenontslag. Ten tweede was dit nu juist een zaak waarin de leeftijdsgrens 
discriminatoir werd geoordeeld aangezien er andere middelen bestonden die 
meer passend werden geacht, zoals medische keuringen en conditietests. 
Waar een individuele beoordeling van de geschiktheid mogelijk is, vervalt de 
noodzaak tot het leeftijdsontslag en is sprake van verboden onderscheid.982 
De uitspraak van de CRvB in de zaak van de Barneveldse brandweerman 
ondersteunt deze gedachte.983

980 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 35.
981 Hof Amsterdam 13 januari 2000, KG 2000, 42; Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 5, p. 19, 

22, 35. Kamerstukken II 2001-2002, 28 170, nr. 3, p 33.
982 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 33.
983 CRvB 17 februari 2005, TAR 2005, 70 (Barneveldse brandweerman).
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§6.4.2 Pensioenontslag is niet uitgezonderd van het verbod van 
leeftijdsdiscriminatie

De pensioengerechtigde leeftijd is in artikel 8 lid 2 WGBL uitgezonderd van 
het leeftijdsdiscriminatieverbod.984 Nederland heeft gebruik gemaakt van 
de bevoegdheid die artikel 6 lid 2 van de Kaderrichtlijn lidstaten daarvoor 
biedt. De vrijwaring van de pensioenleeftijd volgt ook uit overweging 14 van 
de Kaderrichtlijn: ‘Deze richtlijn laat de nationale bepalingen waarin de pen-
sioengerechtigde leeftijd wordt vastgesteld, onverlet.’ Een pensioenleeftijd (ook 
die lager dan 65 jaar) in een cao of pensioenregeling985 levert dus geen ver-
boden onderscheid op. Pensioenontslag is niet uitgezonderd van het verbod 
leeftijdsonderscheid te maken. Onjuist is het standpunt dat aangezien een 
pensioenleeftijd lager dan 65 is toegestaan, toetsing van de ontslagleeftijd niet 
meer hoeft plaats te vinden.986 De wet trekt – in navolging van de Kaderrichtlijn 
– pensionering en ontslag uit elkaar.987 Het leeftijdsonderscheid bij de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst vereist een objectieve rechtvaardiging. Dat 
blijkt uit het Palacios-arrest van het HvJ EG.988 Het eindigen van rechtswege 
van de arbeidsverhouding zodra de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft 
bereikt, is van invloed op de duur van de arbeidsverhouding en belet hem om 
in de toekomst deel te nemen aan het arbeidsproces. Zo’n regeling valt onder de 
reikwijdte van de richtlijn. Het betreft een regeling inzake werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning in de zin van artikel 
3 lid 1 sub c van de Richtlijn.

In de Nederlandse literatuur is geopperd dat een objectieve rechtvaardi-
ging voor pensioenontslag niet was vereist omdat het eindigen van rechtswege 
niet valt onder het begrip beëindiging.989 Dat standpunt is niet houdbaar. 
Beëindiging omvat ook het eindigen van rechtswege.990 Bovendien is met het 
Palacios-arrest duidelijk dat er sprake is van ontslag in de zin van de richtlijn. 
Gedwongen pensionering is volgens de wet mogelijk. Dat geldt niet zonder 
meer voor gedwongen pensioenontslag.991 De aan de pensioenleeftijd gekop-

984 Voor pensioen gelden in meerdere gelijkebehandelingsnormen uitzonderingen, zie naast 
artikel 8 WGBL, 12a-f WGB, artikel 5 lid 6 AWGB.

985 De Kaderrichtlijn spreekt in artikel 6 lid 2 van ondernemings- en sectoriële regelingen 
inzake sociale zekerheid.

986 Dat standpunt werd betrokken door A-G Mazák in zijn conclusie bij HvJ EG 16 oktober 
2007, PJ 2007, 143, overweging 67; Y. van Gemerden, ‘Het verbod op onderscheid op grond 
van leeftijd’, SR 2002, 12, p. 351. 

987 A.w. E. Lutjens, TOR 2003/6, p. 217-221; M. Heemskerk, SR 2003, 70.
988 HvJ EG 16 oktober 2007, NJ 2008, 38, PJ 2007, 143, met name r.o. 44-46 (Palacios).
989 F.B.J. Grapperhaus, TOR 2002/12, p. 356-363.
990 E. Lutjens, TOR 2003/6, p. 217-221.
991 In gelijke zin A.G. Veldman, Gedwongen pensioenontslag geoorloofd nationaal instrument 

van werkgelegenheidsbeleid?, ArA 2008, 1, p. 77-98.
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pelde beëindiging van de arbeidsovereenkomst vereist op grond van artikel 3 
jo. 7 WGBL een objectieve rechtvaardiging.

§6.4.3 De wettelijke objectieve rechtvaardiging bij 65 jaar

Pensioenontslag bij 65 jaar is volgens de wet toegestaan. De wetgever heeft 
forfaitair bepaald dat pensioenontslag bij de AOW-leeftijd van 65 jaar (of een 
volgens de wet of tussen partijen overeengekomen hogere leeftijd) objectief 
gerechtvaardigd is. Dat is vastgelegd in artikel 7 lid 1 sub b WGBL:

Het verbod van onderscheid geldt niet indien het onderscheid:

‘(…) b. betrekking heeft op het beëindigen van een arbeidsverhouding of van het 
dienstverband van een ambtenaar in verband met het bereiken van de leeftijd 
waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen 
ontstaat, of van een bij of krachtens wet vastgestelde of tussen partijen overeenge-
komen hogere leeftijd;’

Iedere werkgever met een pensioenontslagbeding gerelateerd aan 65 jaar 
(of hoger) kan verwijzen naar de wet en de toelichting uit de parlementaire 
geschiedenis. Uit de woordkeuze (in verband met) volgt dat een ontslag-
beding niet vereist is. Het bereiken van de AOW-leeftijd is voldoende reden 
voor de beëindiging. Doordat de wetgever de objectieve rechtvaardigingstoets 
al heeft uitgevoerd, hoeft de partij die onderscheid maakt dat niet meer te 
bewijzen. Hierin schuilt de meerwaarde van de wettelijke objectieve recht-
vaardiging.992 Wellicht ten overvloede merk ik op dat een overeengekomen 
pensioenontslagbeding bij een hogere leeftijd, bijvoorbeeld 70 jaar, is toege-
staan. In dat geval is een beëindiging op 68-jarige leeftijd niet automatisch 
objectief gerechtvaardigd.993

§6.4.3.1 De argumenten voor pensioenontslag bij 65 jaar
Bij de onderbouwing van de objectieve rechtvaardiging sluit de regering in de 
wetsgeschiedenis bijna letterlijk aan bij enkele argumenten uit het Codfried 
arrest.994 Zo noemt de regering de leeftijd van 65 jaar een objectief criterium 

992 Hoewel paragraaf 3 van de WGBL tot titel draagt uitzonderingen op het verbod van onder-
scheid, is geen sprake van een uitzondering maar een wettelijke objectieve rechtvaardiging. 
Anders dan die titel suggereert, is de wettelijke objectieve rechtvaardiging onderhevig aan 
toetsing door het HvJ EG.

993 Vergelijk Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 31.
994 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried).
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dat te verkiezen is boven individuele beoordeling of de werknemer nog vol-
doet.

‘Ontslag bij het bereiken van een vaste leeftijd bewerkstelligt dat zonder aanzien 
des persoons een objectief criterium kan worden gehanteerd omdat niet behoeft te 
worden vastgesteld of de betreff ende werknemer nog wel voldoet. Dit is te prefere-
ren boven een stelsel waarbij van geval tot geval beoordeeld zou moeten worden 
of de ouder wordende werknemer nog wel in staat is zijn werk naar behoren te ver-
richten. Deze doelstelling voldoet aan het legitimiteitsvereiste.’995

Ook de inkomensvervangende uitkering bij het bereiken van de AOW-leeftijd 
en de aansluiting bij de gehanteerde leeftijdsgrenzen in arbeids- en sociale 
zekerheidswetgeving noemt de wetgever als argument:

‘Deze leeftijdsgrens (65 jaar, MH) ligt ook ten grondslag aan het stelsel van sociale 
zekerheid. Het uitgangspunt dat ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtig-
de leeftijd plaatsvindt, sluit mitsdien aan bij de sociale zekerheidswetgeving. Aan 
deze wetgeving ligt de gedachte ten grondslag dat voor werknemers tot de 65-ja-
rige leeftijd het primaat ligt bij deelname aan betaalde arbeid als voornaamste 
inkomensbron.’996

Tevens noemt de wetgever het groot maatschappelijk draagvlak.997 Opmer-
kelijk is dat de regering het in het Codfried arrest genoemde doorstromings-
argument niet aanvoert. Dat kan betekenen dat zij daarin geen krachtig 
argument ziet.

Een hogere leeftijd dan 65 jaar achtte de wetgever ongewenst, aangezien 
de arbeidsdeelname van werknemers tot 65 jaar moest stijgen.

De leeftijdsgrens van 65 jaar is volgens de regering proportioneel ‘omdat 
werknemers bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak 
kunnen maken op inkomen waarvoor geen arbeidsprestatie behoeft te worden 
geleverd. Aldus wordt de werknemer (deels) gecompenseerd voor het verlies 
aan arbeidsinkomen dat hij lijdt door het ontslag.’998 De wetgever is kennelijk 
van mening dat ook bij een inkomensteruggang naar AOW-niveau de inko-
menscompensatie acceptabel is. Dat is verdedigbaar vanuit de gedachte dat de 
AOW voorziet in een basisminimuminkomen voor de oude dag.

995 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 31.
996 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 31.
997 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 31, nr. 5, p. 5.
998 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 31.
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§6.4.3.2 Het Palacios-arrest
In het Palacios-arrest oordeelde het HvJ EG dat de regeling waarin de Spaanse 
wetgever de geldigheid erkende van in cao’s voorkomende pensioenontslag-
bedingen op de sociale zekerheidspensioenleeftijd objectief gerechtvaardigd 
was.999 Werknemer Palacios bereikte op 3 februari 2005 de leeftijd van 65 
jaar. In die periode was er in Spanje tijdelijk1000 geen stelsel van gedwongen 
pensionering. Dat stelsel werd op 3 juli 2005 bij wet opnieuw ingevoerd. Daar-
mee werden pensioenontslagbedingen weer rechtsgeldig. Palacios kreeg twee 
weken na de wettelijke herinvoering van het pensioenontslag te horen dat zijn 
arbeidsovereenkomst van rechtswege was geëindigd. De wetgeving bevatte 
een overgangsbepaling op grond waarvan lopende pensioenontslagbedingen 
in cao’s geldig waren voor zover werknemers een toereikende pensioenvoor-
ziening hadden. Dat was het geval bij Palacios. Hij vorderde de nietigheid van 
de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst wegens leeftijdsdiscriminatie. 
De Spaanse arbeidsrechter stelde prejudiciële vragen aan het HvJ EG.

Het HvJ EG merkte de bevordering van de werkgelegenheid aan als legi-
tiem doel voor het leeftijdsonderscheid. Een expliciete verwijzing naar dat 
werkgelegenheidsargument ontbrak in de litigieuze bepaling. Het HvJ EG 
maakte evenwel uit de context op dat het de bedoeling was om de nationale 
arbeidsmarkt te reguleren, met name om de werkloosheid te bestrijden. Het 
oorspronkelijke stelsel van gedwongen pensioenontslag was namelijk inge-
voerd in het kader van werkgelegenheidsbeleid. Bij de herinvoering was de 
geldigheid van het pensioenontslagbeding afhankelijk van de voorwaarde dat 
de in de cao omschreven doelstellingen voor pensioenontslag verenigbaar 
waren met het werkgelegenheidsbeleid. Het werkgelegenheidsdoel was daar-
mee voldoende duidelijk om door de rechter beoordeeld te worden. Buiten 
kijf staat dat het werkgelegenheidsbeleid een legitiem doel is. Dat staat met 
zoveel woorden in artikel 6 van de Kaderrichtlijn.1001 Het is volgens het hof 
niet onredelijk dat het pensioenontslag passend en noodzakelijk is om de 
werkgelegenheid te bevorderen. Lidstaten en sociale partners beschikken op 
nationaal niveau over een ruime beoordelingsvrijheid, ook bij het bepalen 
van de maatregelen waarmee zij hun werkgelegenheidsbeleid willen verwe-
zenlijken. Met name voor maatregelen die de duur van het arbeidzame leven 
van werknemers verlengen of juist voorzien in vroegtijdige pensionering 
is die beoordelingsvrijheid groot, aldus het HvJ EG. Daar komt bij dat het 

999 HvJ EG 16 oktober 2007, NJ 2008, 38, PJ 2007, 143 (Palacios); A.G. Veldman, Automatisch 
pensioenontslag op 65 jaar vormt geen verboden leeftijdsdiscriminatie, SR 2007, 82.

1000 Van 1980 tot 11 juli 2001 gold een stelsel van gedwongen pensioenontslag om de werkgele-
genheid te stimuleren.

1001 Het is tevens de jurisprudentielijn van het HvJ EG, vergelijk HvJ EG 9 februari 1999, C-167/97, 
Jur. I., p. 623, r.o. 74 (Seymour). 
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pensioenontslag geen excessieve inbreuk vormt voor werknemers aangezien 
de werknemers aanspraak hebben op een fi nanciële vergoeding waarvan de 
hoogte niet als onredelijk kan worden beschouwd.1002

Na het arrest Palacios oordeelde de kantonrechter te Lelystad eveneens dat 
een ontslag wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd geen leeftijdsdiscri-
minatie meebracht.1003 Bij het ontbreken van een pensioenontslagbeding was 
het pensioenreglement met de ingangsdatum van 65 jaar voldoende om de 
ontbinding te rechtvaardigen. Onder verwijzing naar de WGBL en de juris-
prudentie van de Hoge Raad (een verwijzing naar het Palacios arrest ontbrak 
vreemd genoeg) oordeelde de kantonrechter dat de leeftijd van 65 jaar nog 
steeds gold als uitgangspunt, ondanks de aanwezige maatschappelijke dis-
cussie over de handhaving daarvan. Bovendien was de rechter terughoudend 
omdat de leeftijdsgrens bij formele wetgeving is geregeld.

Ook de wetgever in het Verenigd Koninkrijk heeft een bepaling opgeno-
men in de Employment Equality (Age) Regulations 2006 die pensioenont-
slag bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar toestaat.1004 Die pensioenont-
slagbepaling reikt verder dan zijn Spaanse equivalent omdat alle werkgevers 
werknemers van 65 jaar kunnen ontslaan (ook zonder dat pensioenontslag is 
overeengekomen), zonder rekening te houden met de omvang van hun pen-
sioen. De procedure over de houdbaarheid van die Engelse bepaling is thans 
nog bij het HvJ EG aanhangig.1005 Het Engelse High Court of Justice heeft 
prejudiciële vragen gesteld.

§6.4.3.3 De betekenis voor het Nederlandse pensioenontslag bij 65 jaar
Pensioenontslag bij de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar is objectief 
gerechtvaardigd. Dat lijkt de les die te trekken valt uit het Palacios-arrest. Bij 
pensioenontslag met een legitiem arbeidsmarkt- of werkgelegenheidsargu-
ment vindt slechts een marginale toetsing van de passendheid en noodzake-
lijkheid plaats.1006

Saillant is dat er in de wetsgeschiedenis van de WGBL – ik gaf dat hier-
voor al aan – niet wordt aangesloten bij het doorstromingsargument. Om dat 
succesvolle werkgelegenheidsargument te hanteren, moet het HvJ EG uit de 
context kunnen opmaken dat pensioenontslag een arbeidsmarkt- of werk-
gelegenheidsmaatregel is. Nu is die context nauwelijks te vinden. Meer dan 
een verwijzing naar het Codfried-arrest – zonder explicitering van het door-

1002 HvJ EG 16 oktober 2007, NJ 2008, 38, r.o. 69, 73.
1003 Ktr. Lelystad 20 februari 2008, JAR 2008, 120.
1004 Regulation 30 lid 2, SI 2006, no. 1031.
1005 Zaak C-388/07 (Heyday). M. Connolly, The ECJ Signals a Light Touch Towards Age Discrimi-

nation and Compulsory Retirement, Employment Law Bulletin 2007, 81.
1006 Kritisch A.G. Veldman, Gedwongen pensioenontslag geoorloofd nationaal instrument van 

werkgelegenheidsbeleid?, ArA 2008, 1, p. 92.
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stromingsargument, terwijl de overige argumenten uit dat arrest wel worden 
genoemd – is er niet.1007 Wil de regering zich beroepen op het doorstromings-
argument, dan doet zij er verstandig aan om het werkgelegenheidsargument 
– regulering van de arbeidsmarkt door pensioenontslag mogelijk te maken 
en zo de werkgelegenheid te bevorderen – duidelijker voor het voetlicht te 
brengen in beleidsstukken en dergelijke. Het achteraf aanvoeren van een 
rechtvaardigingsgrond is in de nationale jurisprudentie aanvaard.1008 Onze-
ker is hoe het HvJ EG daarover denkt.

Ook zonder het doorstromingsargument verwacht ik niet dat het HvJ EG 
het wettelijk toegestane pensioenontslag bij 65 jaar als leeftijdsdiscriminatie 
aanmerkt.1009 Het objectieve criterium – de leeftijd van 65 jaar – voorkomt 
een compromitterende beoordeling of de oudere werknemer nog voldoet. Het 
onderliggende doel is bescherming van oudere werknemers. Die bescher-
ming bestaat uit (1) inkomensbescherming en (2) bescherming tegen een 
arbeidsongeschiktheidsdiscussie.1010 Die bescherming is te zien als een legi-
tiem doel van arbeidsmarktbeleid. Daaromheen is een heel web van wetge-
ving gebouwd. Het ontslagrecht, de aansluiting op de sociale zekerheid en het 
pensioen geven samen invulling aan het arbeidsmarktbeleid voor 65-plus-
sers. In ruil voor het verlies aan ontslagbescherming krijgt de werknemer 
inkomensbescherming in de vorm van een wettelijk ouderdomspensioen en 
veelal een aanvullend pensioen. Er staat meer op het spel dan alleen een 
oordeel over de houdbaarheid van het pensioenontslagbeding. Wie over het 
één (ontslag) oordeelt, oordeelt automatisch over het ander (sociale zekerheid 
en pensionering). Deze verwevenheid tussen arbeid en pensioen (arbeidsvrij 
inkomen) pleit er tegen om het ontslag discriminatoir te achten zonder acht te 
slaan op de gevolgen voor de AOW. Indirect tast een discriminatieverbod op 
pensioenontslag de organisatie van de sociale zekerheid (inclusief wettelijk 
ouderdomspensioen) en de arbeidsmarkt van de lidstaat aan. Het HvJ EG zal 
dat in zijn oordeel (moeten) betrekken.

Al met al acht ik het aannemelijk dat dit arbeidsmarktbeleid (het geheel 
aan maatregelen gekoppeld aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar) een 
rechtvaardiging vormt voor pensioenontslag bij 65 jaar. Dat geldt te meer daar 
de jurisprudentie van het HVJ EG aantoont dat lidstaten een ruime ‘margin 
of appreciation’ hebben bij de inrichting van arbeidsmarkt- en werkgelegen-
heidsbeleid en de passendheid en noodzakelijkheid van die maatregelen.

1007 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 22.
1008 CRvB 12 juli 2007, PJ 2007, 108; CGB 2005-20.
1009 Anders: E. Smolenaars, 65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum, LBL 2005, p. 128-130.
1010 Vergelijk HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried), r.o. 3.6.
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§6.4.4 Pensioenontslag onder 65 jaar

Pensioenontslag onder de leeftijd van 65 jaar vereist een objectieve rechtvaar-
diging ex artikel 7 lid 1 onderdeel c WGBL. Die objectieve rechtvaardiging is 
veel minder eenvoudig te bereiken dan vóór inwerkingtreding van de WGBL. 
Dat volgt onder meer uit de wetsgeschiedenis. Tijdens de parlementaire 
behandeling in de Eerste Kamer gaf de regering aan dat voortzetting van de 
uitvoeringspraktijk waarbij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
lager dan 65 jaar is gekoppeld aan ontslag (...) structureel niet mogelijk is 
omdat het in strijd is met de Kaderrichtlijn.1011 Zij geeft aan dat er redenen 
zijn om leeftijdsontslag ‘streng te toetsen aan de objectieve rechtvaardigings-
toets’.1012 Het hierna te bespreken overgangsrecht is eveneens een aanwijzing 
dat aanpassing nodig is.1013

§6.4.4.1 Verboden pensioenontslag pas vanaf 2 december 2006?
Tot 2 december 2006 gold het overgangsrecht van artikel 16 WGBL. De 
bedoeling van de overgangsregeling was om sociale partners en werkgevers 
voldoende tijd te geven om bepalingen over pensioenontslag aan te passen 
aan de WGBL. Het overgangsrecht is van belang voor werknemers die in de 
periode 1 mei 2004 tot en met 1 december 2006 pensioenontslag kregen. 
Voorwaarde voor toepassing van het overgangsrecht was dat het moest gaan 
om een leeftijdsgrens die vóór 1 mei 2004 – de inwerkingtredingdatum van 
de WGBL – was vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst of de pen-
sioenovereenkomst.

De wetsgeschiedenis van de WGBL deed het voorkomen dat pensioenont-
slag tot 2 december 2006 niet tot verboden leeftijdsonderscheid kon leiden: 
‘Een ontslagleeftijd hoeft in deze periode niet objectief gerechtvaardigd te 
worden. (…) Na de overgangsperiode dient een werkgever de beëindiging van 
de arbeidsverhouding op een leeftijd lager dan 65 jaar objectief te kunnen 
rechtvaardigen.’1014 Die opvatting is om twee redenen onjuist. Ten eerste was 
de wetgever niet bevoegd om artikel 26 IVBPR buiten werking te stellen.1015 
Terecht oordeelde de kantonrechter te Utrecht dat hij de mogelijkheid heeft 
artikel 16 WGBL te toetsen aan artikel 26 IVBPR.1016 Dat bood de werknemer 

1011 Kamerstukken I 2003-04, 28 170, nr. C, p. 2.
1012 Kamerstukken I 2003-04, 28 170, nr. C, p. 13.
1013 In gelijke zin, A.G. Veldman, De oudere werknemer en pensioenontslag, AI 2006, 1; verge-

lijk CGB 2007-13, r.o. 3.11.
1014 Kamerstukken I 2003-04, 28 170, nr. C, p. 2.
1015 Zie daarover M. Heemskerk, Pensioenontslag: tot 2006 geen leeftijdsdiscriminatie?’, TPV 

2004/2, p. 38 e.v.; in gelijke zin G.J.J. Heerma van Voss, J.M. van Slooten, Kroniek van het 
sociaal recht, NJB 2004, p. 1609-1610; A.T.J.M. Jacobs, ARA 2005, 1.

1016 Ktr. Utrecht 30 november 2004, PJ 2005, 15.
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geen soelaas aangezien de rechter bij de interpretatie van artikel 26 IVBPR 
betekenis toekent aan de keuze van de wetgever. De kantonrechter merkte 
op dat hij er niet aan voorbij kon gaan ‘dat de wetgever ontslagen wegens het 
bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd voor het 65e levensjaar althans 
tot december 2006 ongemoeid heeft willen laten’.

Voor de praktijk belangrijker is dat het pensioenontslag niet was gevrij-
waard van de strengere WGBL-toetsing wanneer de cao na 1 mei 2004 werd 
aangepast. Zo oordeelde het Hof te Arnhem dat de beschermende werking 
van artikel 16 WGBL vervalt wanneer de cao tussentijds is aangepast.1017 Aan-
passing van de cao had tevens moeten leiden tot aanpassing van het pensioen-
ontslagbeding aan de WGBL, aldus het hof. In de parlementaire geschiedenis 
van de wet VPL liet ook toenmalig minister De Geus van SZW blijken dat elke 
aanpassing van de cao tot een aanpassing van het pensioenontslagbeding had 
moeten leiden: ‘De overgangstermijn is niet voor iedereen tot 2 december 
2006, maar tot het moment waarop de cao vernieuwd wordt of tot uiterlijk 
2 december 2006.’1018 Ook de CGB oordeelde dat overeenkomsten die na 1 
mei 2004 waren gesloten buiten het bereik van de overgangsregeling vallen. 
Partijen hadden dan de gelegenheid gehad om de pensioenontslagbepaling 
aan te passen. Bovendien moesten uitzonderingen op het beginsel van gelijke 
behandeling, inclusief overgangsbepalingen, restrictief worden uitgelegd.1019 
De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat de bescherming van het over-
gangsrecht was uitgewerkt omdat de Algemene Bankcao 2006 na 1 mei 2004 
opnieuw was vastgesteld. De pensioenontslagleeftijd van 62 jaar in de Bank-
cao was niet objectief gerechtvaardigd en de loonvordering van de werknemer 
werd in kort geding toegewezen.1020

De door minister De Geus in de wetsgeschiedenis verdedigde opvatting 
dat FPU en FLO onder het overgangsrecht vallen, is onjuist.1021 Anders dan 
betoogd, zijn FPU en FLO geen pensioenvoorzieningen in de zin van de Pen-
sioenwet.1022 In antwoord op Kamervragen werd ten onrechte opgemerkt dat 
verplicht VUT-ontslag tot 2 december 2006 mogelijk was op grond van het 
overgangsrecht van artikel 16 WGBL.1023 Dat is onjuist omdat de uitzondering 
pensioenontslag betrof. Zoals VUT geen pensioen is, valt VUT-ontslag niet 
samen met pensioenontslag. Het overgangsrecht voor pensioenontslag en de 
pensioenuitzonderingen in de WGBL zijn daarom niet van toepassing.

1017 Hof Arnhem 19 oktober 2004, JAR 2004, 272 (Klok).
1018 Kamerstukken II 2005-06, 29760, nr. 68, p. 5.
1019 CGB 2007-13, PJ 2007, 45; CGB 2007-42, overweging 3.11.
1020 Ktr. Amsterdam 25 september 2006, JAR 2006, 251; PJ 2007, 34.
1021 Kamerstukken II 28 170, nr. 27, p. 2. Kamerstukken I 28 170, nr. C, p. 12.
1022 M. Heemskerk, Leeftijdsonderscheid bij pensioen, 2005, p. 16-18. Anders CGB 2005-178, PJ 

2005, 122; Rb. Breda 24 augustus 2005, PJ 2005, 119.
1023 Aanhangsel Handelingen II 2005-06, nr. 35, p. 1143-1144.
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§6.4.4.2 Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers en 
derden

De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van betrokkene of derden 
als objectieve rechtvaardigingsgrond is met name relevant voor functioneel 
leeftijdsontslag c.q. substantieel bezwarende functies (zie hoofdstuk 5). In 
bepaalde functies wordt de kans op het maken van fouten in het werk groter 
door een verminderde belastbaarheid die samenhangt met de leeftijd.1024 
Indien medewerkers (acute) gezondheidsproblemen krijgen of minder alert 
zijn, kan dat risico’s opleveren voor betrokkenen zelf en/of voor derden. In de 
wetsgeschiedenis is opgemerkt dat de bescherming van veiligheid of gezond-
heid een legitiem doel is. Tegelijkertijd was de regering uiterst kritisch over de 
noodzakelijkheid.1025 Slechts bij de afwezigheid van alternatieven als keurin-
gen (vergelijk het Uilenberg-arrest), maximale duurbelasting of overplaatsing 
naar minder belastende functies is FLO gerechtvaardigd.1026 De aanwezigheid 
van een (mogelijke) keuring maakt het functioneel leeftijdsontslag dispro-
portioneel. ‘Indien namelijk een individuele beoordeling van de vraag of de 
werknemer zijn werk nog kan verrichten mogelijk is, zal de conclusie moeten 
zijn dat er sprake is van een voor de werknemer minder belastend middel. 
Hiermee is het stellen van een leeftijdsgrens niet noodzakelijk (…).’1027 In de 
Eerste Kamer werd gevraagd wat het verschil was tussen het gerechtvaardigde 
pensioenontslag bij 65 jaar en het in beginsel niet toegestane functioneel 
leeftijdsontslag. Volgens de regering was het verschil dat pensioenontslag bij 
65 jaar geldt als objectief criterium voor de gehele beroepsbevolking. Bij FLO 
gaat het altijd om ontslag beneden de leeftijd van 65 jaar. Daardoor ontbreekt 
de brede maatschappelijke aanvaardbaarheid en de aansluiting bij het sociale 
zekerheidsstelsel, die wel aanwezig is bij de 65-jarige leeftijd.1028

Een rechtvaardiging voor functioneel leeftijdsontslag is daarmee ver weg. 
Dat dwingt (overheids)werkgevers die hun werknemers willen ontslaan vóór 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd om het arbeids(on)geschiktheidsdebat 
aan te gaan. Individuele keuringen moeten vaststellen of de werknemer door 
mag werken.

Of de rechtspraak de harde lijn uit de wetsgeschiedenis overneemt, valt 
nog niet te zeggen. Veel valt of staat met de onderbouwing van de noodzake-
lijkheid van de leeftijdsgrens en beantwoording van de vraag of individuele 

1024 Zie J.K. Sluiter, M.H.W. Frings-Dresen, Brandweeronderzoek. De gezondheidskundige onder-
bouwing van (vervroegde) uitdiensttreding op basis van leeftijd bij brandweerpersoneel, Coro-
nel Instituut, AMC oktober 2004, p. 5.

1025 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 33
1026 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 7, p. 7.
1027 Kamerstukken I 2003-04, 28 170, nr. C, p. 12.
1028 Kamerstukken I 2003-04, 28 170, nr. C, p. 12. Kritisch daarover A.G. Veldman, De oudere 

werknemer en pensioenontslag, AI 2006-1.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec9:307Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec9:307 28-1-2009   9:31:5028-1-2009   9:31:50



272

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

beoordeling een reëel alternatief vormt. De vormgeving van zo’n individuele 
toets kan omslachtig en kostbaar zijn,1029 al haast ik mij daar aan toe te voegen 
dat fi nanciële argumenten niet snel redengevend zijn voor een rechtvaardi-
ging.

In 2007 oordeelde de CGB dat de afwijzing van een verzoek om een 
tweede jaarlijkse verlenging na het functioneel leeftijdsontslag bij 60 jaar 
van een penitentiair medewerker in strijd met de WGBL was.1030 De betekenis 
van dat oordeel voor de houdbaarheid van het functioneel leeftijdsontslag is 
gering. De beëindiging was in strijd met de wet omdat bleek dat het eigen-
lijke argument voor de afwijzing was gelegen in de werkgelegenheid voor 
andere werknemers. Dat argument vormde geen objectieve rechtvaardiging. 
De FLO-leeftijd en het veiligheidsrisico stond niet ter discussie. De CGB 
zag in het veiligheidsargument een legitiem doel. Het leeftijdsontslag was 
passend, mede omdat na onderzoek van TNO Arbeid was vastgesteld dat de 
functie van penitentiair inrichtingswerker substantieel bezwarend is door de 
psychische en perceptief-mentale belasting. Het heikele punt van de nood-
zakelijkheid kwam evenwel niet aan de orde.

De verwijzing die de Hoge Raad in het pilotenarrest maakte naar het 
Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een indicatie dat de 
bescherming van de verkeersveiligheid van passagiers en bemanning een 
objectieve rechtvaardigingsgrond is. Dit is evenwel een ander argument dan 
de aangevoerde doorstroming. Bovendien geldt dat keuring een alternatief 
is. De in §6.3.4.2 besproken zaak van de Barneveldse brandweerman die niet 
uitgeblust was, toont eveneens aan dat individuele keuring een alternatief 
vormt voor FLO.

Honorering van het bezwaar dat er geen uitgewerkt alternatief is, bete-
kent een stimulans om geen alternatief te ontwikkelen. Werknemers die 
nog arbeidsgeschikt zijn, hebben een zwaarwegend belang. Bovendien is het 
tegengaan van uitsluiting van de arbeid één van de doelen van de antidiscri-
minatiewetgeving. Dat pleit voor een stringente toets op dit punt.

§6.4.4.3 Het doorstromingsargument
Uit het Palacios-argument blijkt dat pensioenontslag bij 65 jaar als werkge-
legenheidsinstrument mag worden ingezet. Het pensioenontslag maakte 
onderdeel uit van Spaans nationaal beleid dat gericht is op de bevordering 
van de toegang tot arbeid door een betere verdeling van de werkgelegen-
heid tussen de generaties.1031 Daar werd aangesloten bij de nationale sociale 

1029 A.G. Veldman, AI 2006-1 verwijst in voetnoot 15 naar de cao Gemeenten 2005-2007. Daar 
bleek individuele beoordeling geen alternatief.

1030 CGB 2007-42; zie ook Rb. Amsterdam 22 augustus 2007, LJN BB 2290.
1031 Vergelijk de conclusie van A-G Mazák, r.o. 71 bij HvJ EG 16 oktober 2007, NJ 2008, 38 

( Palacios).
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zekerheidsgrens van 65 jaar. De Kaderrichtlijn geeft lidstaten in artikel 6 
de ruimte om in het kader van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid 
leeftijdsgrenzen objectief te rechtvaardigen. Kwestieus is of ondernemingen 
met succes een beroep kunnen doen op het doorstromingsargument voor 
een lagere pensioenontslagleeftijd dan 65 jaar binnen hun onderneming of 
sector. Er is dan immers geen sprake meer van nationaal arbeidsmarkt- of 
werkgelegenheidsbeleid. Er geldt geen objectief criterium voor de gehele 
beroepsbevolking en er is geen aansluiting bij de sociale zekerheid. Sterker 
nog, pensioenontslag onder de 65 jaar doet afbreuk aan één van de doelstel-
lingen van de Nederlandse overheid op die terreinen, namelijk de verhoging 
van de arbeidsdeelname van oudere werknemers. Volledigheidshalve merk ik 
op dat het bij een krappe arbeidsmarkt minder waarschijnlijk is dat doorstro-
ming voorziet in een daadwerkelijke behoefte.

Begin 2007 oordeelde de CGB onder het WGBL-regime opnieuw over de 
pensioenontslagleeftijd van 56 jaar bij de KLM-piloten.1032 Zij zag in het door-
stromingsargument en het belang van een evenwichtige personeelsopbouw 
een objectieve rechtvaardiging. De voor de legitimiteit vereiste daadwerkelijke 
behoefte bij het bedrijf bleek uit het feit dat de pensioenontslagleeftijd in de 
cao was opgenomen, terwijl de vakbond een organisatiegraad van meer dan 
90% had. Bovendien hadden de piloten zelf belang bij een voorspelbare door-
stroming; enerzijds om de opleidingskosten terug te verdienen en anderzijds 
om op basis van een vast patroon (senioriteit) een snelle carrière te maken.1033 
De CGB acht het pensioenontslag tevens passend en noodzakelijk. Daarbij 
kent zij betekenis toe aan (1) het nagenoeg complete draagvlak onder verkeers-
vliegers (2) het ontbreken van een concreet aanknopingspunt dat mensen 
wegens de lage pensioengerechtigde leeftijd feitelijk worden uitgesloten van 
een carrière als verkeersvlieger en (3) de ruime mogelijkheden die er voor 
verkeersvliegers zijn hun carrière desgewenst voort te zetten (bijvoorbeeld 
bij onvolledige pensioenopbouw). In een hogere pensioenontslagleeftijd met 
vrijwillige uittredingsmogelijkheden of uittreding op basis van dienstjaren 
zag zij geen alternatief. Tenslotte verwees zij nog naar een uitspraak van het 
VN-mensenrechtcomité. Dat oordeelde verplicht leeftijdsontslag van verkeers-
vliegers niet in strijd met artikel 26 IVBPR op grond van de veiligheid.1034

Ik heb mijn twijfels over de toelaatbaarheid van doorstroming als argu-
ment voor pensioenontslag onder de 65 jaar. Pensioenontslag onder de 65 jaar 

1032 CGB 2007-13, PJ 2007, 45, RAR 2007, 60.
1033 In andere zaken oordeelde de CGB dat doorstroming geen legitiem doel was omdat de 

behoefte aan doorstroming niet was geconcretiseerd, zie CGB 2005-49 en 50, CGB 2005-
135.

1034 Human Rights Committee 23 april 2003, PJ 2007, 46 (Love v. Australia).
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strookt niet met het nationale werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid, dat 
er op is gericht om ouderen te laten doorwerken tot 65 jaar. Het ontbreken van 
aansluiting met de 65-jaarsgrens vormde bij het beschermingsargument (zie 
hiervoor) reden voor een kritische houding.

Bij het pensioenontslag van de piloten vraag ik mij af of de werkelijke 
reden voor het pensioenontslag niet is gelegen in de instandhouding van 
het promotie- en beloningsstelsel.1035 Doorstroming is geen doel, maar een 
middel om dat systeem in stand te houden. De werkgever heeft bij dat stelsel 
een fi nancieel-economisch belang om de arbeidsmarkt in de onderneming 
te reguleren.

Ook bij de noodzakelijkheid van pensioenontslag om doorstroming te 
bereiken, vallen kanttekeningen te plaatsen.1036 Net als bij functioneel leef-
tijdsontslag is het de vraag of individuele keuringen, leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid of fl exibele pensionering geen minder bezwarende alternatieven 
zijn. Piloten worden met enige regelmaat onderworpen worden aan medische 
en geschiktheidstests.1037 De mogelijkheid tot keuren bestaat dus niet alleen, 
er wordt al gebruik van gemaakt. De uitspraak van het mensenrechtcomité, 
waarnaar de CGB verwees, heeft een beperkte betekenis. Daar werd getoetst 
aan artikel 26 IVBPR. Saillant detail is dat de Australische overheid na het 
pensioenontslag van de betreff ende piloot (mr. Love) wetgeving aannam om 
leeftijdsdiscriminatie te verbieden. Na die wetswijziging werd het pensioen-
ontslag bij 60 jaar door een collegapiloot met succes aangevochten. Hij werd 
opnieuw in dienst genomen en het pensioenontslag voor piloten werd door 
Qantas afgeschaft.1038

§6.4.4.4 Leeftijdsontslag bij leeftijdsbepaalde beroepen niet toegestaan
Voor enkele beroepen geldt dat de geschiktheid samenhangt met leeftijd. Zo is 
in de wetsgeschiedenis opgemerkt dat het voor de hand ligt om voor een man-
nequin die jeugdkleding moet showen geen 60-jarige te werven.1039 Andere 
voorbeelden zijn artiesten en sporters. Noemenswaardig is een uitspraak ‘uit 
de oude doos’ waarin de Centrale Raad van Beroep een 38-jarige acrobatische 
danseres in een nachtclub te oud achtte om haar beroep nog goed te kunnen 
uitoefenen.1040 In sporten als voetbal en wielrennen zijn sporters na het berei-
ken van een bepaalde leeftijd ongeschikt voor hun beroep. Voor voetballers 

1035 In gelijke zin A.G. Veldman, De oudere werknemer en pensioenontslag, AI 2006-1, p. 39.
1036 Vergelijk annotator Heerma van Voss in zijn noot bij HR 8 oktober 2004, NJ 2005, 117.
1037 Dit volgt uit artikel 30 e.v. van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, Stb. 

1999, 346.
1038 Dat blijkt uit r.o. 2.3. van Human Rights Committee 23 april 2003, PJ 2007, 46 (Love v. 

Australia).
1039 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 35.
1040 CRvB 3 mei 1978, RSV 1978, 280. 
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is 35 jaar ongeveer de leeftijd waarop de sportcarrière verondersteld wordt 
geëindigd te zijn,1041 al speelde Sir Stanley Matthews op zijn 50e nog in de 
Engelse hoogste divisie. Het is echter niet de leeftijd die mensen ongeschikt 
maakt. De eisen die de topsport of het beroep aan het lichaam stelt, worden 
vanaf een bepaalde leeftijd te zwaar. Ook hier geldt dat medische keuringen 
en tests een minder bezwarend alternatief vormen voor leeftijdsontslag. Het 
Uilenberg-arrest is daar een goed voorbeeld van. Leeftijdsontslag is daarom 
niet toegestaan.1042

§6.5 Vrijwillig pensioenontslag

§6.5.1 Vrijwillige pensionering is geen pensioenontslag

De pensioenovereenkomst of arbeidsovereenkomst bevat meestal een aanbod 
van de werkgever om vrijwillig met pensioen te gaan. Men spreekt in dat 
kader wel van een fl exibele pensioenleeftijd. De werknemer wordt de keuze 
gelaten gebruik te maken van het aanbod om eerder1043 dan de vaste pen-
sioenleeftijd uit te treden. Anders dan bij pensioenontslag is er bij de fl exibele 
pensioenleeftijd geen zekere, vaste pensioendatum. Daarom is vrijwillige 
pensionering geen zuiver pensioenontslag. Doet de werknemer niets, dan 
duurt zijn arbeidsovereenkomst voort tot de vaste pensioenontslagdatum.

De relatie tussen vrijwillige pensionering en de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst is contractueel niet altijd duidelijk vastgelegd. De werk-
nemer die zijn pensioen vervroegd wil laten ingaan, zal dat pensioen moeten 
aanvragen. Vrijwillig pensioenontslag vereist instemming van de werknemer 
met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. In de jurisprudentie is 
meerdere malen geoordeeld over de vraag of de aanvraag tot vrijwillige pen-
sionering meebrengt dat de werknemer heeft ingestemd met het eindigen 
van zijn arbeidsovereenkomst.

1041 Zie H.T. van Staveren, E. Lutjens, Overbruggings- en pensioenfonds voor de topsporter en de 
beroepssporter, Addison Wesley Longman Nederland 1996, p. 33. Zij merken op dat doelver-
dedigers doorgaans langer meekunnen.

1042 Vermeldenswaardig is nog dat Nederland geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid 
die artikel 4 van de Kaderrichtlijn biedt om leeftijdsbepaalde beroepsactiviteiten expliciet 
uit te zonderen.

1043 Is de werknemer nog in dienst na de vaste pensioenleeftijd, dan is soms uitstel mogelijk. 
Zie daarover hoofdstuk 8.
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§6.5.2 Einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillige pensionering?

In de aanvraag om vervroegd met pensioen te gaan ligt in beginsel beslo-
ten dat de arbeidsovereenkomst eindigt, zo heeft het Hof te Den Bosch 
bepaald.1044 Dit is volgens het hof slechts anders indien (1) door de werknemer 
dienaangaande een duidelijk voorbehoud is gemaakt en/of (2) partijen zijn 
overeengekomen dat het tussen partijen bestaande dienstverband, na ingang 
van het vroegpensioen van de werknemer, voortduurt.

Blijkbaar moet de arbeidsovereenkomst zo worden uitgelegd dat een 
aanbod om met pensioen te gaan tegelijkertijd een aanbod tot beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst inhoudt. De werknemer die pensioen aanvraagt, 
wordt geacht in te stemmen met het eindigen van de arbeidsovereenkomst. 
Dat standpunt sluit aan bij het gebruik en de gewoonte dat pensionering het 
einde van de arbeidsrelatie meebrengt (vergelijk artikel 7:667 lid 1 BW jo. 
artikel 6:248 BW). Deze redenering is in essentie een variant van de pen-
sioenregel. Het (vervroegd) aanvragen van een pensioen leidt tot de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst. Dat is een beëindiging met wederzijds 
goedvinden.

Ook het Hof te Den Haag was van oordeel dat de aanvraag om gebruik 
te maken van het vervroegd pensioen het einde van de arbeidsovereenkomst 
meebracht.1045 De werknemer had fl expensioen aangevraagd. Op het aan-
vraagformulier gaf hij aan dat het PGGM1046 de werkgever niet mocht inlich-
ten daar het de werkgever niet zou aangaan. Toen de werkgever daar lucht van 
kreeg, was hij ‘not amused’. Hij stelde dat de arbeidsovereenkomst van rechts-
wege was geëindigd, vorderde het salaris en overige emolumenten terug en 
ontsloeg de werknemer voor zover vereist op staande voet. In de toepasselijke 
cao stond in artikel 14 dat de arbeidsovereenkomst eindigt door het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in het pensioenreglement. 
In de bodemzaak verklaarde de rechtbank voor recht dat de arbeidsovereen-
komst van rechtswege was beëindigd. In hoger beroep bevestigde het hof dat 
die bepaling zo moest worden uitgelegd dat de fl expensioenleeftijd onder het 
begrip pensioengerechtigde leeftijd viel. Deze uitspraak toont aan dat het van 
belang is om een beding op te nemen in de (collectieve) arbeidsovereenkomst 
waaruit duidelijk volgt dat de aanvraag voor vervroegd pensioen meebrengt 
dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Om dezelfde redenen als bij pensioenontslag is er aanleiding om de strenge 
eisen die gesteld worden aan vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereen-
komst (kort gezegd duidelijke en ondubbelzinnige instemming van de werk-

1044 Hof Den Bosch 11 juli 2006, PJ 2006, 97.
1045 Hof Den Haag 29 december 2006, LJN AZ 6546.
1046 Thans genaamd Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
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nemer en onderzoeksplicht van de werkgever) niet onverkort toe te passen 
op vrijwillige pensionering. De aanwezigheid van een inkomensvervangende 
uitkering en het initiatief van de werknemer bij de pensioenaanvraag pleiten 
voor een meer terughoudende toets. Bovendien is de werknemer normaliter 
op de hoogte (althans zou hij dat moeten zijn) van de fi nanciële gevolgen van 
zijn vervroegde pensionering. De pensioenoverzichten die hij toegestuurd 
heeft gekregen en eventuele informatiebrochures die bij zijn pensioenaan-
vraag zitten, mitigeren de onderzoeksplicht van de werkgever.

§6.5.3 Vrijwillige pensionering is geen verboden leeftijdsonderscheid

De uit een vrijwillige pensioenaanvraag van de werknemer voortvloeiende 
beëindiging valt mijns inziens grotendeels buiten het bereik van de WGBL. 
De werkgever maakt geen leeftijdsonderscheid. Niet de leeftijd van de werk-
nemer maar zijn pensioenaanvraag vormt de reden voor ontslag. Weliswaar 
is het aanvragen van pensioen volgens het pensioenreglement doorgaans 
mogelijk vanaf een bepaalde pensioengerechtigde leeftijd, maar dat staat de 
WGBL expliciet toe. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschiedt 
als gezegd niet op grond van leeftijd maar is ingegeven door de wens van 
de werknemer om met pensioen te gaan. Conform deze lijn besliste ook het 
Hof te Den Bosch. De werknemer voerde na zijn vrijwillige pensionering 
aan dat de arbeidsovereenkomst nog bestond omdat de werkgever verboden 
leeftijdsonderscheid had gemaakt. Het hof oordeelde dat de werkgever geen 
leeftijdsonderscheid maakt. De werknemer die op vrijwillige basis vroegpen-
sioen aanvraagt kan de werkgever niet tegenwerpen dat hij in strijd handelt 
met de WGBL. De werkgever maakt geen leeftijdsonderscheid en vrijwillige 
pensionering brengt het einde van de arbeidsovereenkomst mee, aldus het 
hof.1047

De werknemer heeft zelf gekozen voor de lagere pensioenleeftijd. De 
eigen keuze van de werknemer om ongelijk behandeld te worden leidt niet 
zonder meer tot onderscheid, zo blijkt uit het Bijenkorfarrest van de Hoge 
Raad.1048 Uit de jurisprudentie van het HvJ EG en de oordelenlijn van de CGB 
volgt dat vrijwillig afstand doen van gelijkheid is toegestaan mits betrokkene 
wordt gecompenseerd en duidelijk en nauwkeurig is geïnformeerd over de 
gevolgen van de keuze.1049 Zolang er adequate informatie aan de werknemer 
is verstrekt over de gevolgen van zijn keuze, is er geen leeftijdsonderscheid. 

1047 Hof ’s-Hertogenbosch 11 juli 2006, PJ 2006, 97, r.o. 4.5.1. Volledigheidshalve merk ik op dat 
ik advies uitgebracht heb aan de raadsman van werkgever in deze zaak.

1048 HR 5 januari 2007, RAR 2007, 38; JAR 2007, 50; PJ 2007, 22 (Bijenkorf).
1049 HvJ EG 27 oktober 1993, NJ 1994, 418 (Steenhorst), r.o. 27; CGB 2003-4, PJ 2003, 36; CGB 

2003-116. Anders: Ktr. Terneuzen 31 januari 1996, PJ 1996, 30.
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Dit toont het belang aan om de werknemer duidelijk te informeren over de 
gevolgen van zijn pensionering. Pensioenoverzichten en overige communica-
tie bij de pensioenaanvraag zijn daarvoor mede bepalend.

§6.6 De gevolgen van verboden pensioenontslag

Artikel 16 van Richtlijn 2000/78 schrijft voor dat bepalingen in strijd met 
het gelijkebehandelingsbeginsel nietig moeten kunnen worden verklaard of 
moeten kunnen worden gewijzigd. Dat geldt ook voor bepalingen in indivi-
duele of collectieve contracten of overeenkomsten. De richtlijn laat het verder 
aan de lidstaten over om vast te stellen welke sancties gelden.1050 In de WGBL 
zijn twee sancties opgenomen die beide van toepassing lijken te zijn op ver-
boden pensioenontslag: nietigheid en vernietigbaarheid. Enerzijds bepaalt 
artikel 13 WGBL dat bedingen in strijd met de wet nietig zijn. Anderzijds 
volgt uit artikel 11 WGBL dat de verboden beëindiging van de arbeidsverhou-
ding door de werkgever vernietigbaar is.1051 Dat onderscheid in sancties is van 
belang omdat een werknemer op de vernietigbaarheid een beroep moet doen 
en daarvoor een vervaltermijn geldt.

Verboden pensioenontslag betekent dat werknemers langer kunnen door-
werken (zie §6.2). Vermeldenswaardig is dat het aanbrengen van een leef-
tijdszaak voor de CGB wel tot een oordeel leidt (verboden of niet), maar dat dit 
oordeel de eventuele gevolgen (de sanctie) niet in kaart brengt.

§6.6.1 Vernietigbaarheid

§6.6.1.1 Geen vernietigbaarheid voor civielrechtelijke werknemers bij 
pensioenontslag

Net als andere gelijkebehandelingswetgeving1052 bevat de WGBL een opzeg-
verbod.

Artikel 11 WGBL beschermt werknemers tegen verboden eenzijdig leef-
tijdsontslag maar niet tegen pensioenontslag. De beëindiging van de arbeids-
overeenkomst door de werkgever in strijd met de WGBL is vernietigbaar (zie 
artikel 11 lid 1 WGBL). De vernietigbaarheidssanctie is daarom niet van toepas-
sing op pensioenontslag. Bij pensioenontslag is er namelijk geen beëindiging 
door de werkgever. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder 

1050 Artikel 17 richtlijn 2000/78/EG.
1051 Lutjens, OR 2003-6 signaleert beide sancties maar laat open welke sanctie van toepassing 

is op pensioenontslag.
1052 Artikelen 7:646-647 BW, artikel 8 AWGB, artikel 9 WGBH/CZ.
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dat een nadere rechtshandeling is vereist. Dat is juist de opvallende karakter-
trek die pensioenontslag kenmerkt.

De praktische betekenis van het opzegverbod voor werknemers is derhalve 
beperkt tot de opzegging door de werkgever wegens de leeftijd. Een voorbeeld 
daarvan (uit de jurisprudentie van vóór inwerkingtreding van de WGBL) is 
het ontslag van een garderobedame omdat zij 42 jaar was geworden.1053

§6.6.1.2 Ambtenaren
Blijkens de wetsgeschiedenis wordt onder de beëindiging van de rechtsver-
houding door de werkgever in de zin van artikel 11 WGBL mede begrepen 
de beëindiging van het dienstverband van de ambtenaar.1054 Anders dan bij 
civielrechtelijke werknemers is bij ambtenaren sprake van een beëindiging 
door de werkgever. Het bevoegd gezag moet een ontslagbesluit nemen.1055 
Daarom geldt bij ambtenaren de vernietigbaarheidssanctie.

Het risico dat ambtenaren hun pensioenontslag vernietigen, wordt op 
drie manieren beperkt. Ten eerste kunnen de ambtenaren die geen bezwaar 
hebben tegen hun pensioenontslag berusten in hun ontslag. Naast deze prak-
tische beperking zijn er twee juridische beperkingen. Een ambtenaar die zich 
wil beroepen op de vernietigbaarheid moet dat binnen twee maanden na de 
beëindiging van de arbeidsverhouding doen.1056 Daarna vervalt de bevoegd-
heid van de ambtenaar om de vernietigbaarheid in te roepen (zie artikel 11 lid 
3 WGBL). Een tweede juridische beperking is het verjaren van de rechtsvor-
dering zes maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.1057 Stelt de 
ambtenaar niet binnen zes maanden een vordering in tegen de werkgever 
dan is het pensioenontslag niet meer aantastbaar. De werkgever moet wel een 
beroep doen op de verjaringstermijn.1058

1053 Rb. Zutphen 11 mei 1995, JAR 1995, 136.
1054 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 40.
1055 Vergelijk art. 98 lid 1 onder h jo. 93 ARAR.
1056 Vergelijk ook de sancties uit de overige gelijkebehandelingsvoorschriften, artikel 7:647 lid 2 

BW, artikel 7:648 lid 1 BW, artikel 8 lid 2 AWGB, artikel 9 lid 2 WGBH/CZ.
1057 Bedoeld zal zijn beëindigd nu door de vernietiging juist op wordt gekomen tegen het eindi-

gen; vergelijk S.W. Kuip, E. Verhulp, Vernietigbaarheid in het ontslagrecht: eff ectieve rechts-
bescherming of fi ctie vol frictie, in: E. Lutjens (red.), De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht, 
Liber Amicorum voor Leen van den Heuvel VU 2006; A.M. Luttmer-Kat, Wanneer begint de 
verjaringstermijn van art. 7:683 BW, SR 1999, p. 195-199.

1058 Zie artikel 3:322 lid 1 BW.
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§6.6.2 Nietigheid

Een (pensioenontslag)beding in strijd met de WGBL is nietig, zo volgt uit 
artikel 13 WGBL en de wetsgeschiedenis.1059 Omdat het beding wordt geacht 
nooit te hebben bestaan, is de rechtsgrond voor het eindigen van de arbeids-
overeenkomst van alle (pensioenontslag)werknemers vervallen. Ontbreekt 
een expliciete koppeling tussen pensionering en ontslag – zoals bij de klas-
sieke pensioenregel en het AOW-pensioenontslag – dan is het overeenkomen 
van de pensioenleeftijd op één lijn te stellen met het overeenkomen van pen-
sioenontslag. De impliciete ontslagafspraak valt ‘in te lezen’ in het beding en 
is aldus onder de nietigheidssanctie te brengen.

§6.6.2.1 Beperking risico nietigheid
Met de WGBL in de hand is het potentieel aan werknemers dat niet berust 
in het pensioenontslag onder de 65 jaar groot. De werkgever verkeert lange 
tijd in onzekerheid of er een vordering van de (ex-)werknemers dreigt. De 
korte vervaltermijn van twee maanden van artikel 11 WGBL geldt niet. De 
verjaringstermijn van zes maanden is evenmin van toepassing. De loonvor-
dering van werknemers verjaart vijf jaar na aanvang van de dag volgende op 
die waarop de vordering opeisbaar is geworden (artikel 3:307 BW). Pas na 
vijf jaar heeft de werkgever de zekerheid dat het pensioenontslag onaantast-
baar is geworden.1060 In de tussentijd kan de vordering oplopen tot een aardig 
bedrag, zeker wanneer het veel werknemers betreft en het nieuws zich onder 
hen verspreidt. Daar komt nog bij dat de werknemer de wettelijke verhoging 
en wettelijke rente kan vorderen over het achterstallig loon.1061

§6.6.2.2 De omvang van de vordering
De gevolgen van het verboden pensioenontslag kunnen beperkt worden door 
een conversie (ex artikel 3:42 BW) van het verboden pensioenontslag naar 
een rechtsgeldig pensioenontslag bij 65 jaar te aanvaarden. Aannemelijk is 
dat zonder het verboden pensioenontslag de arbeidsovereenkomst bij 65 jaar 
rechtsgeldig zou zijn geëindigd. Dat strookt zowel met jurisprudentie,1062 het 
systeem van de wet,1063 als het ontslagvergunningbeleid van de CWI bij 65 

1059 Kamerstukken II 2003-04, 28 170, nr. 27, p. 2; zie over nietigheid nader Asser-Hartkamp 4-II, 
vanaf nr. 456, p. 483 e.v., Kluwer, Deventer 2005. 

1060 Een beroep op artikel 3:310 BW door schadevergoeding als grondslag van de vordering te 
nemen, leidt eveneens tot een verjaringstermijn van 5 jaar, zie daarover M. Heemskerk, SR 
2006, 74.

1061 HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207.
1062 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried); HR 1 november 2002, NJ 2002, 622 (Op 

’t Land). 
1063 Artikel 7 lid 1 onder b WGBL.
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jaar.1064 De omvang van de loonvordering of schadevergoeding is dan beperkt 
tot de periode waarbinnen geen pensioenontslag had mogen plaatsvinden. 
De werknemer die tegen pensioenontslag bij 62 jaar protesteert, kan hooguit 
drie jaar loon vorderen omdat de arbeidsovereenkomst daarna van rechts-
wege geëindigd zou zijn.

Voorshands meen ik dat de werkgever ook loon verschuldigd is wanneer 
het pensioenontslag in het verleden ligt en de werknemer zijn arbeid niet 
meer aan kan bieden. Het ontbreken van de arbeidsprestatie hoeft aan de 
loonvordering ex artikel 7:628 BW niet in de weg te staan. Hoewel uitgangs-
punt is dat een loonvordering vereist dat de werknemer bereid is de bedongen 
arbeid te verrichten, is niet uitgesloten dat ondanks het ontbreken van de 
bereidheid toch aanspraak op loon bestaat, zo heeft de Hoge Raad bepaald.1065 
Daarvan is sprake wanneer de arbeid niet is verricht door een oorzaak die 
in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Het niet 
verrichten van arbeid (in het verleden) vindt zijn oorzaak in de nietigheid van 
het beding. Ik acht het aannemelijk dat de nietigheid van het beding onder 
die omstandigheden in redelijkheid voor rekening en risico van de werkgever 
komt.

§6.6.2.3 Cumulatie van loon en pensioen?
Door de nietigheid van het pensioenontslag is de arbeidsovereenkomst 
niet geëindigd. Dat werpt de vraag op of de werknemer aanspraak heeft op 
zowel loon als pensioen.1066 Volgens het pensioenreglement is de werknemer 
gepensioneerd (de pensioenleeftijd is bereikt) en ontvangt hij een pensioen-
uitkering. Tegelijkertijd is hij nog in dienst (geweest) van zijn werkgever – het 
ontslag is immers nietig – en heeft hij een loonaanspraak. Dit wonderlijke 
eff ect is ontstaan doordat de WGBL (geïnspireerd door de Kaderrichtlijn) 
pensioen en ontslag uit elkaar trekt. De rechtsgrond voor het eindigen van 
de arbeidsovereenkomst is door de nietigheid vervallen, maar de rechtsgrond 
voor de pensioenuitkering niet.

Een succesvol beroep op de nietigheid kan leiden tot twee scenario’s. In het 
eerste scenario is er geen cumulatie van loon en pensioen. Ter voorkoming van 
een samenloop van loon en pensioen kan de werkgever of pensioenuitvoerder 
een bepaling incorporeren inhoudend dat het pensioen niet ingaat voordat 
de arbeidsovereenkomst is geëindigd.1067 Is er zo’n anticumulatie beding dan 
heeft de werknemer na de nietigheid van het pensioenontslag recht op loon. 

1064 Beleidsregels Ontslagtaak CWI, oktober 2005. 
1065 HR 19 december 2003, JAR 2004, 14. 
1066 Ik ga niet in op de samenloop van loon en pensioen waarbij na vrijwillige (pre)pensionering 

wordt doorgewerkt, zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 26 mei 2005, JAR 2005, 132.
1067 A.w. E. Lutjens, OR 2003-6, p. 217-221.
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Tevens bouwt hij nog pensioen op omdat de arbeidsovereenkomst niet is 
geëindigd. De voortgezette pensioenopbouw leidt tot een hogere pensioen-
uitkering bij de rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De 
pensioenuitkering is onverschuldigd betaald ex artikel 6:203 BW.

Ontbreekt zo’n beding dan is er een samenloop van loon en pensioen.1068 
Op basis van het pensioenreglement heeft de werknemer geen recht meer op 
voortzetting van zijn pensioenopbouw.

Fiscaal is een samenloop van loon en pensioen toegestaan wanneer het 
pensioen ingaat op de in de regeling vastgestelde pensioendatum.1069 Voorals-
nog is mijn conclusie dat er geen belemmeringen zijn om pensioen en loon te 
laten cumuleren. Steun voor deze opvatting ontleen ik ook aan de zaak Beets-
Proper, die ging over de gevolgen van een nietig pensioenontslag beding 
waarin verboden onderscheid werd gemaakt tussen vrouwen – voor hen was 
de pensioenontslagleeftijd 60 jaar – en mannen (voor wie een ontslagleeftijd 
van 65 jaar gold).1070 De Hoge Raad vulde de leemte van het nietige beding 
op door de voor mannen geldende pensioenontslagleeftijd van 65 jaar over 
te nemen en deze ook op vrouwen van toepassing te verklaren.1071 Dat liet 
de vraag open naar de omvang van de loonvordering en de samenloop met 
het ouderdomspensioen. Nadat de kantonrechter bij wijze van matiging het 
pensioen in mindering bracht op de loonvordering oordeelde de Rechtbank 
te Amsterdam dat de samenloop van loon en pensioen over de periode voor 
de uitspraak van het HvJ EG niet onaanvaardbaar was. Na de datum van die 
uitspraak van het HvJ EG was volledige toewijzing van de loonvordering 
onaanvaardbaar en werd het pensioen in mindering gebracht op de loonvor-
dering.1072

Budgettair is er weinig verschil of de werknemer loon en pensioen ineens 
ontvangt of eerst loon en na het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst de 
– door verdere pensioenopbouw en oprenting – hogere pensioenuitkering 
ontvangt. Voor de werknemer kan het wel degelijk verschil uitmaken. Door 
de cumulatie kan hij in een hoger belastingtarief terechtkomen. Tevens is 
het ingangsmoment bepalend voor de hoogte van zijn aanvullend pensioen 
wanneer hij een premie- of kapitaalovereenkomst heeft. Bovendien kan hij 
een voorkeur hebben voor het ontvangstmoment.

1068 De rechtsopvatting dat pensioen ingaat na beëindiging van de arbeidsovereenkomst verzet 
zich hiertegen. Een harde juridische belemmering voor samenloop is mij niet bekend. Zie 
over de samenloop tevens CBB 13 juli 1999, PJ 1999, 70; R.C.A.M. Langemeijer, SR 2004, 
34.

1069 Besluit van 29 augustus 2003, nr. CPP 2003/530M.
1070 HvJ EG 26 februari 1986, NJ 1987, 350 (Beets-Proper). 
1071 HR 21 november 1986, NJ 1987, 351 (Beets-Proper).
1072 Rb. Amsterdam 20 maart 1991, NJ 1993, 415 (Beets-Proper).
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§6.6.2.4 Matiging
Vormt de onmogelijkheid om na het pensioenontslag een tegenprestatie 
(arbeid) te verrichten voor de loonvordering aanleiding om de loonvordering 
te matigen? Dat zal niet snel het geval zijn. De juridische lat voor matiging 
ligt hoog. Vereist is dat volledige toewijzing van de loonvordering onaan-
vaardbare gevolgen heeft. Daar komt bij dat deze matigingsbevoegdheid van 
artikel 7:680a BW is bedoeld voor de vernietigbaarheid van de opzegging 
of daarmee op één lijn te stellen gevallen1073 en daarom directe toepassing 
mist.1074 Op de vordering tot doorbetaling van loon is artikel 7:680a BW niet 
van toepassing.1075 Matiging op grond van die bepaling is niet mogelijk wan-
neer in geschil is of de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.1076 Aan-
gesloten moet worden bij analoge toepassing of de beperkende werking van 
de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 2 BW. De strenge maatstaf 
biedt weinig aanknopingspunten om de samenloop van loon en pensioen 
onaanvaardbaar te achten. De rechter heeft wel een discretionaire bevoegd-
heid om de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW te matigen.

§6.7 Conclusie

§6.7.1 Pensioenontslag bij 65 jaar is toegestaan

Op basis van de wet- en regelgeving en jurisprudentie van het HvJ EG is 
pensioenontslag bij de AOW-leeftijd van 65 jaar toegestaan. De belangrijkste 
rechtvaardiging voor pensioenontslag is het arbeidsmarktbeleid, onder meer 
bestaande uit de inkomensbescherming van mensen ouder dan 65 jaar en de 
bescherming van werknemers en werkgevers tegen een arbeidsongeschikt-
heidsdiscussie. Daar komt bij dat de sociale zekerheid en een scala aan maat-
regelen gekoppeld zijn aan de leeftijdsgrens van 65 jaar.

De toelaatbaarheid van pensioenontslag bij 65 jaar is een juridische 
belemmering voor de arbeidsdeelname van oudere werknemers. Het eff ect 
van de belemmering is dat werkgevers de arbeidsovereenkomst kunnen laten 
eindigen. Oudere werknemers hebben geen recht om door te werken. Die 
belemmering kan worden weggenomen door wetsaanpasssing. Indien de 
wetgever pensioenontslag bij de AOW-leeftijd schrapt als objectieve rechtvaar-
diging in de WGBL kunnen oudere werknemers niet wegens hun (pensioen)

1073 HR 23 september 2005, JAR 2005, 237, r.o. 3.5 (Roijakkers); HR 14 juli 2006, JAR 2006, 190, 
r.o. 3.5.2 (Boekenvoordeel).

1074 Kamerstukken II 1997-98, 25 263, nr. 3, p. 32; HR 26 maart 2004, NJ 2004, 322, r.o. 3.3.
1075 Hof Leeuwarden 30 augustus 2006, JAR 2006, 242.
1076 HR 14 juli 2006, JAR 2006, 190, r.o. 3.5.1-3.5.2 (Boekenvoordeel).
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leeftijd ontslagen worden. De hierboven genoemde inkomensbescherming 
en bescherming tegen arbeidsongeschiktheidsdiscussies kunnen evenwel 
redenen zijn om de belemmering te aanvaarden.

§6.7.2 Pensioenontslag onder 65 jaar is in beginsel verboden

Pensioenontslag onder de 65 jaar vormt in beginsel verboden leeftijdsonder-
scheid. Een objectieve rechtvaardiging voor pensioenontslag onder de 65 jaar 
is door de strenge toetsing geen eenvoudige opgave. Een lagere pensioen-
ontslagleeftijd op grond van gezondheids- en veiligheidsargumenten vereist 
onderbouwing dat de functie vanaf die leeftijd de veiligheid of gezondheid 
van werknemers of derden in gevaar brengt. Bovendien is de leeftijdsgrens 
slechts toelaatbaar wanneer er in redelijkheid geen individuele tests of keu-
ringen mogelijk zijn. Het vóór de inwerkingtreding van de WGBL aanvaarde 
doorstromingsargument is eveneens twijfelachtig.

De overgrote meerderheid van de oudere werknemers kan met een beroep 
op de WGBL voorkomen dat hun arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt 
voordat zij 65 jaar zijn. Het verbod van pensioenontslag onder de 65 jaar biedt 
werkwillige oudere werknemers een instrument om door te werken tot 65 
jaar. Het positieve eff ect daarvan op de arbeidsdeelname van ouderen wordt 
echter beperkt door de vrijwillige pensionering van oudere werknemers.

§6.7.3 De gevolgen van verboden pensioenontslag

Verboden pensioenontslag biedt werknemers de kans om langer door te 
werken. Daarin zit een fi nanciële prikkel omdat langer werken een hoger 
inkomen meebrengt. Zonder anticumulatiebeding kunnen pensioen en loon 
cumuleren. Dat kan voor de werknemer betekenen dat hij in een hoger belas-
tingtarief terechtkomt, hetgeen zijn arbeidsdeelname niet bevordert. Met een 
anticumulatiebeding waarin het pensioen slechts ingaat wanneer de arbeids-
overeenkomst is geëindigd wordt de pensioenopbouw van de werknemer 
voortgezet. Een versterking van de pensioenopbouw stimuleert werknemers 
om langer door te werken.
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7 Uittreding oudere werknemers en 

pensioen

§7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk analyseer ik welke elementen van het ouderdomspensioen 
invloed hebben op de keuze van de werknemer om vrijwillig met pensioen te 
gaan of om langer door te werken. Gedwongen pensioenontslag kwam aan de 
orde in de hoofdstukken 5 en 6. Belangrijke indicatoren voor het vrijwillig met 
pensioen gaan van oudere werknemers zijn de hoogte van het ouderdomspen-
sioen en de pensioenleeftijd (§7.2). De hoogte van de oudedagsvoorziening 
(§7.3) is mede afhankelijk van de AOW (§7.4) en het aanvullend pensioen 
(§7.5). Een belangrijk instrument om vervroegde uittreding van oudere werk-
nemers tegen te gaan is de fi scale ontmoediging van VUT en prepensioen 
(§7.6). Werknemers geboren vóór 1950 kunnen op grond van overgangsrecht 
nog gebruik maken van de fi scale faciliteiten voor VUT en prepensioen, voor 
zover dat leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd is (§7.7).

De relatief hoge pensioenkosten van oudere werknemers (§7.8) maken hen 
onaantrekkelijk voor werkgevers. Hoge pensioenpremies en hoge kosten bij 
waardeoverdracht1077 belemmeren de arbeidsmarktpositie van oudere werk-
nemers. Pensioenmaatregelen betreff ende oudere werknemers (§7.10), zoals 
de matiging bij eindloonregelingen (§7.11) moeten objectief gerechtvaardigd 
worden. In §7.12 en §7.13 analyseer ik de betekenis van demotie, deeltijdwerk 
en deeltijdpensioen voor (de arbeidsdeelname van) oudere werknemers. Ik 
besluit het hoofdstuk met een conclusie (§7.14).

1077 Artikel 1 PW defi nieert waardeoverdracht als iedere handeling waarbij de waarde van opge-
bouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten wordt aangewend ten behoeve van andere 
pensioenaanspraken of pensioenrechten bij dezelfde of een andere pensioenuitvoerder of 
dezelfde pensioenaanspraken of pensioenrechten bij een andere pensioenuitvoerder.
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§7.2 Pensioenleeftijd en pensioenuitkering als determinanten voor 
uittreding

Of oudere werknemers het zich kunnen veroorloven om eerder te stoppen 
met werken, is mede afhankelijk van de hoogte van de (pensioen)uitkering 
bij uittreding. Naast fi nanciële overwegingen is de vrijwillige uittredings-
beslissing van oudere werknemers afhankelijk van hun gezondheid, hun 
werksituatie en hun thuissituatie.1078 Ik beperk mij in dit hoofdstuk tot de 
fi nanciële situatie van de individuele oudere werknemer die met ouderdoms-
pensioen gaat.1079 Een belangrijke fi nanciële stimulans om door te werken is 
een onvolledige pensioenopbouw. Het verschil tussen het inkomen uit arbeid 
en het inkomen uit pensioen is een factor van betekenis bij de beslissing 
om uit te treden dan wel door te werken.1080 Als maatschappelijke norm voor 
een adequaat pen sioenniveau werd in het verleden vaak uitgegaan van een 
pensioeninkomen ter grootte van 70% van het laatstverdiende loon.1081 Die 
norm werd ook bij de fi scale behandeling van pensioenen (het Witteveen-
kader) gehanteerd.1082 Ook de thans fi scaal ontmoedigde VUT-regelingen (zie 
§7.6) waren veelal gebaseerd op het laatstverdiende loon (vaak 80%). Vóór 
die fi scale ontmoedigingsmaatregelen was de VUT- of prepensioenleeftijd 
leidend bij de besluitvorming van werknemers om uit te treden.1083 Met enige 
voorzichtigheid kan geconcludeerd worden dat de gangbare pensioenleeftijd 
en de bijbehorende pensioenhoogte invloedrijke factoren zijn op de beslis-
sing om te stoppen met werken.

1078 K. Henkens, H. van Solinge, Het eindspel, Kon. Van Gorcum, Assen 2003, p. 47; vergelijk M. 
Jonckers, Stereotypering van oudere werknemers en determinanten van vervroegde uittreding: 
een toetsing van retoriek aan realiteit, Katholieke Universiteit Leuven, 2006.

1079 Factoren als eigen vermogen, partnerinkomen, hypotheeklasten, alimentatie en studiekosten 
van kinderen laat ik buiten beschouwing. Ook de mogelijkheid van uitruil van ouderdoms-
pensioen in partnerpensioen en andersom, artt. 60 e.v. PW, laat ik buiten beschouwing.

1080 B. Cuelenaere, M. Chotkowski, Werkt grijs door? Beroepsbevolking en werkgevers over langer door-
werken, 2005-2007, Ecorys 2008, p. 76; bijlage bij Kamerstukken II 2007-08, 27046, nr. 20.

1081 Uitgebreid daarover, P. Bakker, Ouderdomspensioen op zijn retour?, VU Expertisecentrum 
2007; Kamerstukken II 1955-56, 4009, nr. 6, p. 26; CGB 2004-34, overweging 2.10; L. de 
Graaf, ‘Het pensioenvraagstuk in Nederland: een historische schets’, in: M.M.H. Kraam-
winkel, J.J. Schippers en J.J. Siegers (red.), De toekomst van aanvullende pensioenen, Zwolle: 
W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 11-19.

1082 Kamerstukken II 1997-98, 26 020, nr. 3, p. 3.
1083 K. Henkens, H. van Solinge, Het eindspel, Kon. Van Gorcum, Assen 2003, p. 66, 94.
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§7.3 De drie pijlers van de oudedagsvoorziening

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt vaak getypeerd met behulp van de 
metafoor van een pensioengebouw. Dat pensioengebouw rust op drie pijlers 
of bestaat uit drie verdiepingen.1084 De overheid is verantwoordelijk voor de 
eerste pijler, het wettelijk ouderdomspensioen. Die verantwoordelijkheid 
vloeit mede voort uit internationale verdragen, zoals ILO-verdrag 128.1085 De 
AOW voorziet in een basisinkomen voor de oude dag, een oudedagsvoorzie-
ning. Het aanvullend pensioen van werknemers (hun tweede pijler) is gerela-
teerd aan de arbeidsovereenkomst. In veel gevallen bepalen sociale partners 
de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Hoewel er geen wettelijke 
pensioenplicht is,1086 heeft meer dan 90% van de werknemers een aanvullend 
pensioen.1087 De overheid beoogt met de pensioenwetgeving te waarborgen 
dat de pensioenverwachtingen van de werknemer worden verwezenlijkt.1088 
De verantwoordelijkheid en het initiatief om het pensioengebouw te comple-
teren of verder uit te bouwen via een individuele pensioenvoorziening ligt in 
de privésfeer, los van de arbeidsrelatie. Kenmerkend voor deze derde pijler 
zijn het eigen initiatief en de vrijwilligheid om individuele oudedagsvoorzie-
ningen te treff en.

§7.4 AOW

§7.4.1 De AOW als bestaanszekerheid

De AOW biedt inkomenszekerheid en daarmee bestaanszekerheid aan inge-
zetenen van Nederland die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en verzekerd 

1084 Ik ga hier niet in op een mogelijk terminologisch verschil tussen de metaforen pijlers (die 
naast elkaar staan) of lagen/bouwstenen die boven elkaar geplaatst worden. Daarover 
onder meer G.J.B. Dietvorst, De drie pijlers van toekomstvoorzieningen en belastingen, (diss. 
Rotterdam), Kluwer, Deventer 1994, met name p. 53-54; P.M.C. de Lange, Pensioen. Regelen 
en verzekeren, (diss. Leiden), Kluwer, Deventer 1994, met name p. 16-17.

1085 ILO Convention concerning Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefi ts 1967, ILO-verdrag 
128, met name artikelen 14-19. Het verdrag is door Nederland geratifi ceerd. Zie ook ILO 
aanbeveling 131, met name punt 23. Vergelijk ook artikel 20 Gw.

1086 Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds kan verplicht zijn gesteld op grond van de Wet 
Bpf 2000.

1087 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 31; De werknemers zonder aanvullend pensioen 
worden wel aangeduid als de ‘witte vlek’; SER 2002, Witte vlekken op pensioengebied, 
quick scan, Den Haag 2002; Kamerstukken II 2007-08, 30 413, nr. 104, p. 1-3.

1088 De waarborgfunctie blijkt uit de wetsgeschiedenis van zowel PW als PSW, zie Kamerstukken 
II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 2; Kamerstukken II 1949-50, 1 730, nr. 3, p. 5; HR 24 juni 1977, NJ 
1979, 49 (Diel).
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zijn geweest.1089 Wie staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt 
zes maanden voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar automatisch het 
formulier voor de AOW-aanvraag toegestuurd.1090 De AOW-uitkering gaat in 
op de eerste dag van de maand waarin betrokkene 65 jaar wordt en beschermt 
ouderen vanaf 65 jaar tegen een inkomensafhankelijkheid van arbeid.1091 
Op grond van hun ouderdom is het wenselijk hen te voorzien van een loon-
vervangende uitkering. De leeftijdsgrens van 65 jaar vormt geen verboden 
onderscheid. Uit de preambule van de Kaderrichtlijn blijkt dat de wettelijke 
sociale zekerheid niet onder het bereik van de WGBL valt.1092 Uitgangspunt bij 
maatregelen die langer doorwerken van ouderen stimuleren is, dat de AOW 
blijft voorzien in een bestaansminimum voor de oude dag.

§7.4.2 De beperkte hoogte van de AOW-uitkering als prikkel om door te werken

Voor een aantal werknemers is het niveau van de AOW-uitkering een prikkel 
om door te werken. De hoogte van de AOW-uitkering die 65-plussers ontvan-
gen is gerelateerd aan het netto minimumloon1093 en niet afhankelijk van 
inkomen of vermogen. Voor een alleenstaande is de uitkering 70% van het 
minimumloon (januari 2008: € 984,86). Partners1094 hebben vanaf 65 jaar 
individueel recht op een AOW-uitkering ter hoogte van 50% van het mini-
mumloon (januari 2008: € 673,84).1095 De individueel lagere uitkering voor 
samenwonende partners is ingegeven door de idee dat zij geld besparen door 
gezamenlijk de huishouding te voeren.1096

Degenen die in het buitenland hebben gewoond of gewerkt kunnen een 
AOW-gat hebben door onvoldoende (minder dan 50) opbouwjaren. Voor elk 
kalenderjaar dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de 15-jarige, 
doch vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet verzekerd is geweest, 
wordt de uitkering namelijk met 2% gekort.1097 Dat AOW-gat is een fi nan-

1089 Vergelijk over doel en begrip van de sociale zekerheid F.M. Noordam, Socialezekerheids-
recht, Kluwer, Deventer, 2006, 8e druk, p. 25-26 met literatuurverwijzingen; G.J. Vonk, Recht 
op sociale zekerheid. Van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfbewustzijn,(oratie Groningen) 
2008.

1090 Bij te laat insturen van de aanvraag wordt de AOW-uitkering doorgaans maximaal één jaar 
met terugwerkende kracht verleend (artikel 16 lid 2 AOW).

1091 Vergelijk F.M. Noordam, Socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2006, 8e druk, p. 224.
1092 Overweging 13 van de preambule bij Richtlijn 2000/78/EG.
1093 Artikel 9 lid 2 jo. 6 AOW.
1094 Daaronder versta ik gehuwden en/of duurzaam samenwonenden, vergelijk artikel 1 leden 

3-5 AOW.
1095 Artikel 9 AOW.
1096 In gelijke zin A.T.J.M. Jacobs, Pensioenrecht, Kluwer, Deventer 2007, p. 19.
1097 Artikel 13 AOW. De mogelijkheid om onverzekerde jaren in te kopen, laat ik verder buiten 

beschouwing.
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ciële reden om langer door te werken. Volgens de SER zal in de toekomst 
een aanzienlijke groep ouderen (naar schatting 20 procent) alleen op een 
AOW-uitkering en een laag aanvullend pensioen een beroep kunnen doen. 
Dat geldt met name voor alleenstaande vrouwen en (niet westerse) allochtone 
huishoudens. In 2009 zal 18 procent van de ouderen een onvolledige uitke-
ring hebben waarbij het gemiddelde kortingspercentage 51 procent is.1098 Bij 
gebrek aan andere inkomsten dan een onvolledige AOW, zal een toenemende 
groep 65-plussers een beroep moeten doen op (aanvullende) bijstand.1099 In 
2006 had zo’n 15% van alle AOW-gerechtigden (206.000 mensen) een onvol-
ledig AOW-pensioen.1100

Wie geboren is op of na 1 januari 1950 en samenwoont met een jongere 
partner zonder inkomen of met een laag inkomen uit arbeid, ontvangt alleen 
nog zijn eigen AOW-pensioen (50% van het minimumloon). De AOW-
partnertoeslag vervalt vanaf 2015. Volgens de SVB gaat het om 10% van de 
65-plussers.1101 Het wegvallen van de partnertoeslag kan leiden tot een inko-
mensvermindering van € 7.600 per jaar, aldus de SVB.1102 Voor de partner 
jonger dan 65 jaar ontvangt de AOW-gerechtigde geen toeslag meer. Minder 
dan 25% van de mensen is daarmee bekend, zo blijkt uit verschillende onder-
zoeken.1103 Na druk vanuit de Tweede Kamer1104 is de regering eind mei 2008 
een nieuwe voorlichtingscampagne gestart.1105

De (tijdelijke) teruggang in inkomen is mede afhankelijk van het leef-
tijdsverschil. De inkomensvermindering kan worden opgevangen indien de 
jongere partner gaat werken, langer doorwerkt of door op een andere wijze, 
zoals particulier bijverzekeren, het inkomen aan te vullen.

§7.4.3 Verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd

Zowel nationale1106 als internationale1107 organisaties pleiten voor een verho-
ging van de AOW-leeftijd. Bij deze maatregel snijdt het mes aan twee kanten 

1098 Ministerie van SZW, Begroting 2005 (Begroting XV), Den Haag 2004, p. 127.
1099 SER, Van alle leeftijden, p. 27.
1100 Persbericht SVB 23 februari 2006.
1101 Persbericht SVB 30 november 2006, SVB attendeert vijftigers op afschaffi  ng partnertoe-

slag.
1102 Persbericht SVB 30 november 2006, SVB attendeert vijftigers op afschaffi  ng partnertoe-

slag.
1103 Kamerstukken II 2007/08, 31 226, nr. 14, p. 18 verwijst naar onderzoeken van SVB, RVS en 

FNV. Vergelijk ook Aanhangsel Handelingen II 2007-08, 537, p. 1155-1156.
1104 Kamerstukken II 2007-08, 31 200 XV, nr. 33 (amendement Omtzigt/Hamer). 
1105 Persbericht SZW 28 mei 2008, Voorlichtingscampagne over afschaffi  ng AOW-toeslag, 

nr. 08/50.
1106 Zie bijvoorbeeld Regiegroep Grijs Werkt, Zeg eens B, februari 2008.
1107 Preliminary conclusions IMF, 20 april 2007.
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doordat enerzijds langer premie wordt betaald1108 en anderzijds korter wordt 
uitgekeerd. Bovendien kan een verhoging van de AOW-leeftijd de arbeidsdeel-
name van ouderen bevorderen. Een (gefaseerde) verhoging van de AOW-leef-
tijd naar 67 jaar heeft tot gevolg dat (op termijn) een pensioenontslagbeding 
onder de 67 jaar in beginsel niet is toegestaan.1109 Zonder nadere afspraken 
(zoals vrijwillige pensionering) blijven oudere werknemers langer in dienst. 
Bovendien houden de aanvullende pensioenen via de (fi scaal gedreven) fran-
chise en de pensioenrichtleeftijd rekening met de (ingangsdatum van de) 
AOW.

Al in 1987 stelde de commissie Financiering Oudedagsvoorzieningen – 
onder leiding van Drees jr. – voor om in geval van fi nancieringsproblemen de 
AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 66 jaar en ook pensioengerechtigden 
premie te laten betalen.1110 Ook in beleidsstukken wordt nadrukkelijk reke-
ning gehouden met een toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd.1111 Naast 
het IMF pleitte begin 2008 ook de OESO voor een verhoging van de AOW-
leeftijd naar 67 jaar. De AOW-leeftijd is vanaf 1957 gelijk gebleven terwijl de 
levensverwachting volgens de OESO sindsdien met 6 jaar is toegenomen.1112 
Volgens berekeningen zou een hogere AOW-leeftijd de betaalbaarheid ver-
groten en de arbeidsmarktparticipatie bevorderen. De Raad van State vraagt 
zich in haar kanttekeningen bij de Miljoenennota 2008 zelfs af waarom het 
kabinet niet kiest voor ‘voor de hand liggende verdere maatregelen, zoals het 
geleidelijk laten oplopen van de pensioengerechtigde leeftijd’.1113 Ook ILO-ver-
drag 128 vormt geen belemmering voor een verhoging van de AOW-leeftijd. 
Het verdrag gaat weliswaar uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar maar een 
hogere leeftijd mag worden voorgeschreven onder bepaalde demografi sche, 
economische en sociale omstandigheden (artikel 15 lid 2 ILO-verdrag 128). 
Gelet op de huidige vergrijzingsproblematiek zal de statistische onderbou-
wing naar verwachting geen probleem vormen.1114

1108 Uitgaande van een langere opbouwperiode.
1109 Artikel 7 lid 1 onder b WGBL sluit aan bij de AOW-gerechtigde leeftijd.
1110 Commissie Financiering Oudedagsvoorzieningen (Commissie Drees), Gespiegeld in de tijd: 

de AOW in de toekomst, Ministerie van SZW 1987, met name p. 125-131.
1111 CPB 17 april 2008, Eff ecten van verhogen pensioengerechtigde leeftijd op bruto participa-

tie; E. Westerhout, M. van de Ven, C. van Ewijk, N. Draper, Naar een schokbestendig pen-
sioenstelsel, CPB 2004; WRR, Ouderen voor ouderen, Den Haag 1993; vergelijk ook Het 
Financieele Dagblad 11 januari 2008, Ambtenaar roept op tot verhoging AOW-leeftijd.

1112 OESO, Economic Survey of the Netherlands, 2008, p. 5. Een andere door de OESO bepleite 
gedachte is verlaging van de AOW-uitkering. Nadeel daarvan is dat de idee van basisvoor-
ziening verloren gaat. Zowel vanuit electoraal, wetssystematisch als sociaal oogpunt is er 
weinig draagvlak voor die maatregel.

1113 Kamerstukken II 2007-08, 31 200, nr. 3.
1114 Th. Berben, L. Betten, Bescherming tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, overlij-

den en ouderdom, in: A.T.J.M. Jacobs (red). Het Nederlandse sociale zekerheidsrecht en de 
minimum-normen van de IAO en de Raad van Europa, Kluwer Deventer 1992, p. 62.
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Een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd past bovendien in de 
internationale trend. Vele landen om ons heen hebben de wettelijke pen-
sioenleeftijd van het ouderdomspensioen verhoogd. In 2007 is de pensioen-
gerechtigde leeftijd in Duitsland stapsgewijs verhoogd van 65 jaar naar 67 
jaar (uitgebreide bespreking volgt in hoofdstuk 9). Het Verenigd Koninkrijk 
heeft in 2006 besloten de pensioenleeftijd van het staatspensioen gefaseerd 
te verhogen naar uiteindelijk 68 jaar.1115 In beide landen vindt de verhoging 
geleidelijk, per leeftijdscohort plaats. Ook Noorwegen en Denemarken 
hebben de pensioenleeftijd de afgelopen jaren verhoogd naar 67 jaar. In 
Zweden is gekozen voor een fl exibilisering van het ouderdomspensioen (zie 
uitgebreid hoofdstuk 10). Japan wil gelet op de vergrijzing de pensioenleef-
tijd verhogen van 60 jaar naar 65 jaar. Daarom moeten Japanse werkgevers 
met een pensioenleeftijd onder de 65 jaar verplicht één van de drie volgende 
maatregelen nemen: (1) afschaffi  ng van de pensioenleeftijd; (2) verhoging van 
de pen sioenleeftijd of (3) invoering van een systeem van voortgezette arbeids-
overeenkomsten voor werknemers die dat willen.1116

Ondanks de diverse, duidelijke aanbevelingen is er op grond van politieke 
overwegingen vooralsnog geen politiek draagvlak voor een verhoging van de 
AOW-leeftijd. Met uitzondering van D66 is er geen partij die zich uitspreekt 
vóór een verhoging.1117 De SER oordeelde in 2005 eveneens dat een algemene 
verhoging van de AOW-leeftijd nog niet nodig was, maar op een later moment 
opnieuw aan de orde kon komen.1118

In juni 2008 adviseerde ook de Commissie Arbeidsparticipatie om de 
AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar en deze te koppelen aan de 
levensverwachting. Uiterlijk in 2016 diende de AOW-leeftijd met 1 maand per 
jaar verhoogd te worden. In 2040 wordt dan een pensioenleeftijd van 67 jaar 
bereikt.1119 Met de Commissie was het kabinet van oordeel dat een verhoging 
van de pensioengerechtigde leeftijd ‘welhaast onvermijdelijk lijkt’. Toch zoekt 
het kabinet eerst naar alternatieven zodat een verhoging van de AOW-leeftijd 
niet nodig is, dan wel ‘of de pensioengerechtigde leeftijd op andere wijze kan 
worden gedefi nieerd’.1120 Het ziet er naar uit dat een verhoging van de AOW-
leeftijd voorlopig weer in de politieke ijskast is gezet.

Er is weinig empirisch onderzoek naar de eff ecten van een verhoging 
van de AOW-leeftijd op de arbeidsdeelname. Uit Amerikaans onderzoek 
kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de jongere cohorten op latere 

1115 Pensions Act 2007; Explanatory note p. 13, 40-41. 
1116 Daarover G.J.J. Heerma van Voss, SR 2007, 44.
1117 Zie naast de website van d66 bijvoorbeeld Aanhangsel Handelingen II 2006-07, 1614, 

p. 3419-3420; Handelingen II 2007-08, nr. 73, p. 5102.
1118 SER Advies 2002/5, Van alle leeftijden, Den Haag 2005, p. 10.
1119 Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, 16 juni 2008, p. 93.
1120 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 17.
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leeftijd met pensioen gaan, al zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de cor-
relatie tussen uittreeddatum en pensioenleeftijd.1121 Het meeste onderzoek 
gaat uit van vooronderstellingen. Noemenswaardig is het resultaat van het 
DNB Kwartaalbericht uit maart 2008. Op de enquêtevraag naar de verwachte 
pensioenleeftijd indien de AOW-leeftijd met 2 jaar zou worden opgeschoven 
en tegelijkertijd ook de spilleeftijd in de collectieve pensioenregelingen met 
2 jaar omhoog zou gaan, werd door 40% geantwoord dat zij hun geplande 
pensioenleeftijd met minimaal met één jaar maar meestal met twee jaar 
opwaarts zouden bijstellen.1122 Het CPB concludeert met enige slagen om de 
arm dat op basis van die gegevens het gemiddelde verblijf op de arbeidsmarkt 
met circa 0,8 jaar zou toenemen.1123

§7.4.4 De electorale druk om de AOW-leeftijd te handhaven

De dubbele vergrijzing – meer ouderen die bovendien langer leven – maakt 
ongewijzigde instandhouding van de AOW-uitkering onzeker.1124 Er is 
onder politieke partijen een brede consensus over de noodzaak maatregelen 
te nemen om de AOW betaalbaar te houden. Toch is er vooralsnog weinig 
bereidheid om in te grijpen. Problematisch bij het aanpakken van het AOW-
dossier is dat er het stigma van electorale zelfmoord aan hangt. De opmer-
kingen van het CDA vóór de verkiezingen in 1994 over de ontkoppeling van 
AOW en cao-lonen leidden tot een historisch zetelverlies voor die partij. Als 
paddestoelen na een regenachtige nazomerdag verschenen er verschillende 
inmiddels alweer verdwenen ouderenpartijen in de Tweede Kamer. Het CDA 
verloor haar regeringsmacht door het ontstaan van het eerste paarse kabi-
net. Bij de verkiezingen van 2006 viel het voorstel van PvdA-leider Bos om 
gepensioneerden met een hoog inkomen een belasting op te leggen – door 
politiek opponent Verhagen omgedoopt tot Bos-belasting – erg slecht onder 
de kiezers.1125 Politieke partijen zijn met recht beducht om het hete hangijzer 
van de AOW in verkiezingstijd aan te raken. De politiek vermijdt het om 
rechten van stemgerechtigden te verminderen. Dit mechanisme staat bekend 
als ‘blame avoidance’.1126 De gepensioneerde kiezers vormen een aanzienlijk 

1121 G. Mastrobuoni, Labor Supply Eff ects of the Recent Social Security Benefi ts Cuts:Empirical 
Estimates Using Cohort Discontuities, CEPS 2006, Working Paper 136.

1122 DNB, Vroegpensioen, de levensloopregeling en het vermogen van Nederlandse huishou-
dens, DNB kwartaalbericht, maart 2008, p. 33- 37.

1123 CPB 17 april 2008, Eff ecten van verhogen pensioengerechtigde leeftijd op bruto participatie.
1124 Kamerstukken II 1996-97, 25 010, nr. 2, p. 29.
1125 Vrij Nederland 23 februari 2008, Het taboekabinet; een jaar Balkenende IV.
1126 R. Kent Weaver, The politics of blame avoidance, Journal of Public Policy 1986, p. 371-198; 

vergelijk P. Pierson, Dismantling the welfare state? Reagan, Thatcher, and the politics of 
retrenchment, Cambridge: Cambridge University Press 1994; K.M. Anderson, The politics 
of Early retirement in Sweden and Germany, September 2005.
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deel van het electoraat. De electorale risico’s leiden tot strategieën waarbij 
politici de ongunstige boodschap proberen te vermijden of rechtvaardigen. 
Een voorbeeld van een rechtvaardigingsstrategie is het beleid uitleggen aan 
het electoraat als noodzakelijke maatregel van economisch herstel.1127 Wellicht 
kunnen de hierboven aangestipte talrijke studies en rapporten waarin wordt 
aangedrongen op verhoging van de AOW-leeftijd bijdragen aan de rechtvaar-
diging van deze maatregel.

§7.5 Aanvullend pensioen

§7.5.1 Aanvullend ouderdomspensioen als levenslange inkomensbescherming

De Pensioenwet omschrijft ouderdomspensioen als een geldelijke, vast-
gestelde uitkering voor de werknemer of de gewezen werknemer bij wijze 
van inkomensvoorziening bij ouderdom.1128 Het ouderdomspensioen moet 
levenslang worden uitgekeerd aan de gepensioneerde.1129 Tijdelijk ouder-
domspensioen is slechts mogelijk zolang het gevolgd wordt door een levens-
lang pensioen (AOW of aanvullend). De ratio daarvoor is bescherming van 
de werknemer en de waarborging van de bestaanszekerheid gedurende de 
gehele oude dag.1130 De hoogte van de uitkering moet in ieder geval op de 
ingangsdatum in euro’s zijn vastgesteld,1131 zodat de pensioengerechtigde op 
de pensioendatum zekerheid heeft over de hoogte van zijn pensioen.1132

Strikt genomen vallen VUT-regelingen en daarmee op één lijn te stellen 
regelingen voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) onder de wettelijke defi -
nitie van pensioen (zie artikel 1 PW). De wetgever heeft evenwel expliciet 
bepaald dat zowel VUT- als FLO-uitkeringen geen ouderdomspensioen 
zijn.1133 De voorschriften van de PW zijn derhalve niet van toepassing op een 
VUT-regeling. Een VUT-regeling moet dan wel voldoen aan de volgende drie 
kenmerken: (1) De VUT-uitkering loopt tot aan de ingangsdatum van het 
ouderdomspensioen (2) de regeling is maximaal vijf jaar geldig en (3) geldt 

1127 C. Green-Pedersen, Welfare state retrenchment in Denmark and the Netherlands, 1982-
1998. the role of party competition and party consensus, Comparative Political Studies 
2001, p. 963-985, met name p. 966.

1128 Artikel 1 Pw.
1129 Artikel 15 Pw.
1130 In gelijke zin Th.L.J. Bod, Het pensioenbegrip, Tjeenk Willink Zwolle 1991, p. 7.
1131 Artikel 11 Pw vereist dat de uitkering, het kapitaal en de premie worden vastgesteld in 

Nederlands wettig betaalmiddel. 
1132 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 14, 174.
1133 Artikel 2 leden 4 en 5 Pw.
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alleen voor het leeftijdscohort dat tijdens de looptijd van de regeling de VUT-
leeftijd bereikt.1134

§7.5.2 Het aanvullend pensioen als belemmering en stimulans om langer door te 
werken

De beslissing om uit te treden is mede afhankelijk van de hoogte van het 
aanvullend pensioen. Voor de meeste werknemers vormt het aanvullend pen-
sioen een essentieel onderdeel van het pensioeninkomen. In 2006 vormde 
het aanvullend pensioen gemiddeld ongeveer de helft van het inkomen van 
65-plussers.1135 Voor werknemers met een inkomen net boven de franchise 
(het in de pensioenovereenkomst opgenomen inkomen waarover geen aan-
vullend pensioen wordt opgebouwd) is de AOW-uitkering het voornaamste 
bestanddeel van hun ouderdomspensioen. Onderzoek van het CPB wijst 
evenwel uit dat het aandeel van het aanvullend pensioen in het inkomen de 
komende decennia nog zal stijgen.1136

Economisch gezien maakt een hoog aanvullend ouderdomspensioen het 
voor oudere werknemers fi nancieel mogelijk om vervroegd uit te treden. Om 
uittreding vóór de AOW-leeftijd tegen te gaan, zijn diverse maatregelen geno-
men.

§7.6 De fi scale ontmoediging van vervroegde uittreding

§7.6.1 Hoofdlijnen VPL

Om de arbeidsdeelname van ouderen te vergroten, heeft de regering Bal-
kenende II fi scale instrumenten ingezet.1137 De fi scale maatregelen zorgden 
voor veel beroering. Zo’n 300.000 mensen demonstreerden in 2004 op het 
Museumplein tegen de ‘afschaffi  ng van VUT en prepensioen’. Op 1 januari 
2005 is de wet VPL (VUT, prepensioen en levensloop) inwerking getreden. 1138 
Het is op grond van die wet vanaf die datum niet meer mogelijk om fi scaal 
gefacilieerd nieuwe VUT- en prepensioenregelingen vorm te geven. Voor op 
31 december 2004 bestaande regelingen bleven de oude fi scale regels gelden 

1134 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 15-16.
1135 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 1.
1136 CPB, Naar een schokbestendig pensioenstelsel, 2004, p. 31.
1137 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 3, p. 1, 4.
1138 Wet aanpassing fi scale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling, 

Stb. 2005, 115.
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tot 1 januari 2006 om sociale partners de gelegenheid te bieden hun pen-
sioenregelingen aan te passen aan de nieuwe belastingregels.1139

Naast de voor alle werknemers geldende uitgestelde werking van één 
jaar ex artikel 38c en d Wet LB 1964 werden oudere werknemers ontzien via 
overgangsrecht (zie §7.6.4).1140 Voor alle andere werknemers is vanaf 1 januari 
2006 de omkeerregel niet langer van toepassing op prepensioen en over-
bruggingspensioen. Daardoor zijn die pensioenaanspraken belast en de uit-
keringen onbelast. Op prepensioen- en overbruggingspensioenaanspraken 
opgebouwd tot 1 januari 2006 blijft de omkeerregel ook na 31 december 2005 
van toepassing.

§7.6.2 De pensioenrichtleeftijd naar 65 jaar

Sinds 1 januari 2005 is de leeftijd van 65 jaar fi scaal gezien de richtleeftijd 
voor het ouderdomspensioen.1141 Dat houdt in dat pensionering vóór 65 jaar 
(de richtleeftijd of spilleeftijd) leidt tot een actuariële korting op het pensioen. 
Van 1999 tot 1 januari 2005 was volgens het zogenoemde Witteveen-kader de 
fi scale pensioenrichtleeftijd 60 jaar. Het ouderdomspensioen kon toentertijd 
zonder actuariële korting ingaan vanaf 60 jaar. Op vragen van senator Van 
Middelkoop werd uitdrukkelijk bevestigd dat onder het VPL-regime een pen-
sioenleeftijd beneden de 65 jaar fi scaal mogelijk bleef:

‘De heer Van Middelkoop stelde een vraag die her en der vaker wordt gesteld, ook 
bij de buitenwacht. Is fl exibele pensionering nog mogelijk of zit je vast aan die 65 
jaar? Kortom: kun je een pensioenrechtleeftijd hebben beneden de 65? Dat ant-
woord is ‘‘ja’’. Flexibele pensionering blijft mogelijk, maar de richtlijn bij het ouder-
domspensioen wordt verhoogd van 60 naar 65 jaar. Op het moment dat je een eer-
dere ingangsdatum kiest, dan moet er actuarieel neutraal worden herrekend ten 
opzichte van 65. De richtlijn wordt dus 65, maar je kunt onder die 65 gaan zitten 
als je het actuarieel neutraal herrekent. In feite is het niet eens zozeer van belang 
welke richtleeftijd is opgenomen in de pensioenregeling. Het gaat om de hoogte 
van de uitkering. De hoogte van de uitkering die je mag hebben, wordt bepaald op 
65 en in het Witteveen-kader. Daar moet je actuarieel naar terugrekenen.’1142

Indien de pensioenregeling uitgaat van een lagere pensioenleeftijd dan 65 
jaar, dient het ouderdomspensioen ten opzichte van die leeftijd te worden her-

1139 Zie over VPL ook E.A.P. Schouten, VUT, prepensioen en levensloopregeling, PS-Special 2005-
5, Kluwer, Deventer 2005.

1140 Kamerstukken I 2004-05, 29 760 nr. D, p. 14.
1141 Artikel 18a lid 6 Wet LB.
1142 Handelingen I 2004-05, nr. 15, p. 730 (aldus toenmalig minister De Geus van SZW).
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rekend.1143 Deze herrekening vindt plaats op de pensioeningangsdatum. Eén 
jaar eerder stoppen dan 65 jaar kost de werknemer levenslang ongeveer 7% 
van het opgebouwde pensioen.1144 Een andere mogelijkheid is om de maxi-
mumopbouwpercentages aan te passen. De belastingdienst heeft aangepaste 
maximale opbouwpercentages gepubliceerd voor pensioenleeftijden van 60 
tot 65 jaar.1145 Fiscaal geldt voor een eindloonregeling met een pensioenleef-
tijd van 65 jaar een maximumopbouwpercentage van 2% per dienstjaar. Bij 
een middelloonregeling is dat percentage 2,25%.1146 Actuarieel neutraal her-
rekend naar 63-jarige leeftijd komt dat voor een eindloonregeling overeen 
met 1,71% en voor een middelloonregeling met 1,93% opbouw per dienstjaar.

De verschuiving van de fi scale pensioenrichtleeftijd naar 65 jaar is 
bedoeld om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te bevorderen. De 
richtleeftijd van 65 jaar bevat voor oudere werknemers zowel een fi nanciële 
stimulans als een psychologische stimulans om tot 65 jaar te blijven werken. 
Stoppen met werken vóór 65 jaar leidt tot een levenslang lagere pensioenuit-
kering. Daarnaast is de leeftijd van 65 jaar voor werknemers ook letterlijk een 
richtleeftijd.

Het kabinet verwacht, mede op basis van cijfers van het CPB, dat de 
afschaffi  ng van de fi scale afschaffi  ng van de fi scale faciliëring van VUT en 
prepensioen leidt tot een verdere stijging van de uittreedleeftijd.1147 De eff ec-
ten van die wijziging worden pas op langere termijn merkbaar.

Vermeldenswaardig is dat de Commissie Arbeidsparticipatie heeft voor-
gesteld om de pensioenrichtleeftijd in de toekomst te koppelen aan de levens-
verwachting.1148

§7.6.2.1  Verhoging pensioen bij 65 jaar om vervroegde uittreding te bekostigen
Stoppen met werken vóór 65 jaar is nog steeds mogelijk. De actuariële korting 
leidt tot een lager pensioen en dat stimuleert werknemers om langer door 
te werken. Die prikkel wordt tegengegaan wanneer werknemers de lagere 
uitkering ‘repareren’ door een hoger ouderdomspensioen bij 65 jaar op te 
bouwen om zo hun vervroegde pensionering te bekostigen. Het opgetuigde 
pensioen wordt naar 65 jaar berekend en versleept naar de gewenste eerdere 
pensioendatum. Na de actuariële korting blijft dan ongeveer eenzelfde pen-
sioenuitkering over als wanneer de kortingsregeling niet zou zijn toegepast, 

1143 R. Bosch, Pensioen vóór 65 jaar afgeschaft? Niet geheel of geheel niet, PM 2005-4, p. 3-15. 
1144 P. Kavelaars, VPL en overgangsrecht, WFR 2005, 1547.
1145 Vraag en Antwoordbesluit d.d. 13 maart 2006, nr. 05-046 (te downloaden van www.belas-

tingdienstpensioensite.nl ). 
1146 Artikel 18a leden 1 en 2 Wet LB.
1147 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 158, p. 16.
1148 Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, 16 juni 2008, p. 94.
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zo is de gedachte. In de wandelgangen spreekt men over de sleeptheorie.1149 
De werknemer kan die reparatiemogelijkheid slechts benutten wanneer de 
pensioenovereenkomst daarin voorziet.

Er zijn meerdere instrumenten om het ouderdomspensioen bij 65 jaar te 
verhogen. Fiscale ‘optimalisatie’ van de pensioenregeling kan daaraan een 
bijdrage leveren. In veel pensioenregelingen is de franchise na de VPL-aan-
passing verlaagd.1150 Een verlaging van de franchise betekent bij een overigens 
gelijkblijvende pensioenregeling meer pensioengevend inkomen. Er wordt 
dan meer pensioen opgebouwd. Ook een verhoging van het opbouwpercen-
tage leidt tot een hoger pensioen. Een verhoging van het opbouwpercentage 
van 1,75 in een middelloonregeling naar het fi scaal toegestane maximumop-
bouwpercentage van twee leidt tot een hoger pensioen. Een ander instrument 
dat de werknemer ter beschikking staat, is om zijn opgebouwde nabestaan-
denpensioen te gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen.1151

Het CPB concludeerde dat een combinatie van verlaging van de franchise 
in de pensioenopbouw, verhoging van het jaarlijkse opbouwpercentage en 
uitbreiding van het nabestaandenpensioen driekwart van de fi scale afschaf-
fi ng van VUT en prepensioen kon repareren.1152

Het gemis aan AOW bij vervroegde pensionering kan enigszins worden 
verzacht door de zowel fi scaal als civielrechtelijk toegestane zogenaamde 
hoog-laagconstructie. Artikel 63 PW maakt het mogelijk om de pensioen-
uitkering in hoogte te variëren (100/75e tot aan 65 jaar). In de periode tot het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar is de bandbreedte groter. De fi scus maakt 
het mogelijk om in die periode bij de bandbreedte geen rekening te houden 
met een bedrag ter grootte van tweemaal de enkelvoudige gehuwden AOW-
uitkering zonder toeslag.1153

Het bovenstaande illustreert dat de lange termijn eff ecten van de ver-
schuiving van de fi scale richtleeftijd naar 65 jaar nog onzeker zijn. Aan de 
andere kant zijn er diverse signalen dat werknemers mede door de fi scale 
richtleeftijd langer doorwerken.1154 Zo maken slechts weinig werknemers 
gebruik van de levensloopregeling (zie hoofdstuk 3). Zonder deelname aan 
de levensloopregeling is vervroegde uittreding met eenzelfde uitkering als 
vóór de wet VPL onwaarschijnlijk. De mogelijkheid om partnerpensioen om 

1149 Vergelijk L.G.M. Stevens, Fiscale beleidsnotities 2006, WFR 2005/1273; Kamerstukken I 
2004/05, 29 760, D, p. 24.

1150 Kamerstukken II 2007-08, 30 413, nr. 104, p. 3.
1151 De werknemer heeft daartoe een wettelijk keuzerecht, zie artikel 60 PW. Vereist is wel dat 

sprake is van een opgebouwd partnerpensioen. Het keuzerecht geldt niet voor een partner-
pensioen op risicobasis. 

1152 CPB notitie 8 november 2004, Eff ecten wetsvoorstel VUT/prepensioen/levensloop, p. 6.
1153 Artikel 18d lid 3 Wet LB. Zie ook Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 107.
1154 CPB, Eff ecten van participatiebeleid, CPB 6 juni 2008, nr. 2008/20, p. 3-4.
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te zetten in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen wordt beperkt 
doordat veel pensioenovereenkomsten een partnerpensioen op risicobasis 
kennen. Dat partnerpensioen kan niet worden omgezet in een ouderdoms-
pensioen.1155 Het lijkt er dan ook op dat het merendeel van de werknemers 
langer moet doorwerken om eenzelfde uitkeringsniveau van het ouderdoms-
pensioen te halen.

§7.6.2.2 Beperking fi scale maximumopbouw als stimulans om langer door te 
werken

Eén van de voorstellen van de Commissie Arbeidsparticipatie om langer 
doorwerken te stimuleren, is de verlaging van de fi scale maximumpercen-
tages. De Commissie stelt voor om het maximale opbouwpercentage in 
eindloonregelingen te verlagen van 2% naar 1,75% van het pensioengevend 
loon. Voor middelloonregelingen stelt zij een verlaging voor van 2,25% naar 
2%. Bij een eindloonregeling zou een werknemer dan, uitgaande van een 
pensioen van 70% van het laatstverdiende loon, in plaats van 35 jaar 40 jaar 
pensioen moeten opbouwen.1156 De basisgedachte van die verlaging is dat 
meer deelnemingsjaren zijn vereist om een maximumpensioen te behalen. 
Eenvoudig gezegd moeten werknemers langer doorwerken om een pensioen-
uitkering op hetzelfde niveau te behalen. Zonder daar een waardeoordeel aan 
te verbinden, merk ik op dat die stimulans om langer door te werken ten 
koste gaat van de hoogte van het pensioen van werknemers die minder dan 
40 deelnemingsjaren hebben.

§7.6.3 Het 40-deelnemingsjarenpensioen

De wet VPL introduceerde het zogenaamde 40-deelnemingsjarenpensioen.1157 
Daarmee werd beoogd werknemers met ‘slijtende beroepen’ na 40 dienst-
jaren met pensioen te kunnen laten gaan.1158 Van deze werknemers – spreek-
woordelijk zijn de bouwvakker en de stratenmaker – wordt niet verwacht dat 
zij tot hun 65e doorwerken omdat zij (ruim) voor die leeftijd al ‘op’ zouden 
zijn. Aangezien het technisch niet mogelijk was tot een defi nitie van slijtende 
beroepen te komen,1159 werd het vehikel van het 40-jaren deelnemingsjaren-

1155 Vergelijk H. Breuker, Keuzerechten en –mogelijkheden, in: E. Lutjens (red.), Pensioenwet. 
Analyse en commentaar, Kluwer, Deventer, 2007.

1156 Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, 16 juni 2008, p. 94.
1157 Artikel 18 lid 2 onder a Wet LB; artikel 18e Wet LB.
1158 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 28, p. 4; Kamerstukken I 2004-05, 29 760, nr. D, p. 17. 

Artikel 15 lid 3 van ILO-verdrag 128 bevat een bepaling om in de wettelijke sociale zeker-
heid onder bepaalde omstandigheden bij het bepalen van de pensioenleeftijd rekening te 
houden met beroepen die volgens de wetgever zwaar en gevaarlijk zijn.

1159 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 28, p. 4.
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pensioen opgetuigd. Werknemers met 40 deelnemingsjaren kunnen vanaf 
63 jaar (de richtleeftijd) zonder actuariële korting met pensioen gaan. Ten 
minste, indien dat pensioen niet meer bedraagt dan 70% van het laatste 
pensioengevend loon bedraagt. Bij de bepaling van die 70% tellen overbrug-
gingspensioen, prepensioen en VUT-uitkeringen mee.1160 Levensloop telt niet 
mee.1161 Langer doorwerken (na 63 jaar) mag fi scaal leiden tot oprenting en 
een hogere uitkering.1162

Het 40-deelnemingsjarenpensioen is in de literatuur met de grond 
gelijk gemaakt. Kwalifi caties als rariteit, wassen neus1163 en schaamlapje1164 
liegen er niet om. Essentieel element is dat het niet om dienstjaren maar 
om deelnemingsjaren gaat.1165 In de praktijk was een toetredingsleeftijd van 
25 jaar lange tijd de standaard. In 2004 hanteerde 59,3% van de pensioen-
fondsen deze toetredingsleeftijd.1166 Een 63-jarige werknemer heeft in dat 
geval maximaal 38 deelnemingsjaren.1167 Het 40 deelnemingsjarenpensioen 
biedt in veel gevallen geen uitkomst voor werknemers met slijtende beroe-
pen die vanaf hun 18e jaar gewerkt hebben. Daarmee is het eff ect van deze 
maatregel voor de huidige generatie oudere werknemers in de praktijk zeer 
beperkt. Dat kan in de (verre) toekomst anders worden doordat een latere 
toetredingsleeftijd dan 21 jaar vanaf 1 januari 2008 verboden is.1168 Dan heeft 
een werknemer op 63-jarige leeftijd (mits hij al die tijd deelnemer is geweest) 
40 deelnemingsjaren bereikt en komt hij in aanmerking voor een 40-deel-
nemingsjarenpensioen. Twijfelachtig is of de fi scale mogelijkheid om onder 
voorwaarden dienstjaren in te kopen een reële optie is om de deelnemings-
jaren te completeren.1169 De inkoop van dienstjaren is duur. Een praktische 
belemmering is dat het pensioen pas mag worden toegezegd wanneer de 40 
deelnemingsjaren zijn volbracht. De uitvoeringsorganisaties zijn overigens 
verplicht de deelnemingsjaren te administreren.1170 Dat er in de praktijk 
gebruik gaat worden gemaakt van het 40-deelnemingsjarenpensioen is mede 

1160 Artikel 38 g wet LB; Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 11, p. 8.
1161 Kamerstukken I 2004-05, 29 760, nr. D, p. 18.
1162 Artikel 18 e lid 2 Wet LB.
1163 P. Kavelaars, VPL, WFR 2005, 427.
1164 L.G.M. Stevens, Fiscale Beleidsnotities 2006, WFR 2005/1273.
1165 Zie artikel 10ab Uitvoeringsbesluit LB 1965, Besluit van 16 juli 2005, Stb. 2005, 391.
1166 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 29.
1167 De fi scale mogelijkheid van inkoop van dienstjaren laat ik hier buiten beschouwing. 
1168 Artikel 14 PW.
1169 Artikel 4 Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord, Stb. 2005, 391; H.V.R. 

Lepoutre, Uitstel van fi nanciering van inkoop van pensioenrechten, P&P 2006/9; 
S.M.A.H.M. Oomens-Simons, VPL-inkoop van dienstjaren met uitgestelde fi nanciering, 
P&P 2006/12; vergelijk Kamerstukken I 2004-05, 29 760, nr. D, p. 17; Handelingen II 2004-
05, nr. 28, p. 1814-1844, met name p. 1829-1830.

1170 De verplichting om deelnemingsjaren te administreren volgt uit het Besluit van 16 juli 2005, 
Stb. 2005, 391.
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gelet op het bovenstaande twijfelachtig. Een interessante toepassing is wel-
licht de idee om het 40-deelnemingsjarenpensioen in te zetten als verkapt 
overbruggingspensioen vanaf 63 jaar ter compensatie van het gemis aan 
AOW tot 65 jaar.

In de literatuur is voorgesteld om in bedrijfstakken met slijtende beroe-
pen het arbeidsongeschiktheidspensioen te gebruiken als alternatief voor 
vervroegde pensionering.1171 De regering meende dat er fi scaal geen sprake 
was van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Er zou niet meer getoetst 
worden of iemand feitelijk arbeidsongeschikt was maar uitgangspunt zou 
zijn de fi ctie dat iedere werknemer die vanaf een bepaalde leeftijd per defi ni-
tie arbeidsongeschikt was.1172 De tekst van artikel 18 lid 1 onder 4 Wet LB sluit 
het leeftijdsgerelateerde arbeidsongeschiktheidspensioen echter niet uit. 
Toch is deze creatieve route voor vervroegde uittreding afgesneden. Zonder 
objectieve rechtvaardiging – en die zie ik niet – is de relatie tussen leeftijd en 
arbeidsongeschiktheid in strijd met de WGBL.

§7.6.4 Overgangsrecht oudere werknemers geboren voor 1950

Het overgangsrecht1173 bij de VPL-wetgeving bewerkstelligt dat werknemers 
geboren voor 1950 de op 31 december 2004 bestaande VUT- en prepen-
sioenregeling zonder fi scale consequenties konden voortzetten.1174 Zij kunnen 
derhalve gebruik blijven maken van de pensioenrichtleeftijd van 60 jaar en, 
belangrijker nog, hun VUT- en prepensioenregelingen voortzetten.1175 Wan-
neer de laatste onder het overgangsrecht vallende werknemers 65 jaar worden 
(op 31 december 2014) dooft het overgangsrecht uit.

Tijdens de parlementaire behandeling is er veel aandacht geweest voor 
het overgangsrecht en de leeftijdsgrens van 55 jaar. Uit de wetsgeschiedenis 
blijkt dat het overgangsrecht is voorgesteld om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van oudere werknemers die verwachtten op korte termijn 
met VUT of (pre)pensioen te kunnen gaan: ‘Met het hierboven beschreven 
overgangsrecht (door de combinatie van leeftijdsafhankelijk overgangsrecht 
voor VUT- en prepensioenregelingen en de extra stortingsmogelijkheid in de 
levensloopregeling, MH) blijft het perspectief op vervroegd uittreden bestaan 
voor werknemers aan de «vooravond» van de VUT of het prepensioen, die 
geen andere mogelijkheden hebben om op korte termijn alternatieve voor-

1171 E. Lutjens, Vervroegde pensionering blijft mogelijk met arbeidsongeschiktheidspensioen, 
TPV 2004/6, p. 182-184.

1172 Kamerstukken I 2004-05, 29 760, nr. D, p. 24.
1173 Artikelen 38c, d en e Wet LB.
1174 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 34. 
1175 Artikel 38e Wet LB. 
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zieningen te treff en.’1176 Oorspronkelijk ging het wetsvoorstel uit van 57 jaar 
als leeftijd voor het overgangsrecht van VUT en prepensioenregelingen.1177 
Naar aanleiding van de algemene beschouwingen werd – onder zware poli-
tieke druk – het overgangsrecht verruimd door de leeftijd te verlagen naar 55 
jaar.1178 De verruiming van het overgangsrecht zorgde ervoor dat een grotere 
groep oudere werknemers hun VUT- en prepensioenregelingen kon voortzet-
ten. De Christen-Unie drong nog aan de leeftijdsgrens te verlagen naar 50 
jaar. Dat ging de regering een stap te ver:

‘Met de leeftijd van 55 jaar is voor de regering de grens bereikt, waarbij in alle rede-
lijkheid nog van jongere werknemers verlangd mag worden dat zij de fi nanciering 
van die overgangsrechten grotendeels voor hun rekening nemen.’1179

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de regering een afweging heeft gemaakt 
tussen de verwachting van oudere werknemers om vervroegd te kunnen stop-
pen met werken en de belangen van degenen die moeten meebetalen aan 
de vervroegde uittreding van de werknemers die onder het overgangsrecht 
vallen. Bij de leeftijdsgrens van 55 jaar was er volgens de regering een goede 
balans.1180 Het betoog van VNO-NCW om de leeftijd voor het overgangsrecht 
te stellen op 55 jaar op 1 januari 2006 – en daarmee het leeftijdscohort één 
jaar op te schuiven – vond geen steun bij de regering.1181

§7.6.4.1 SpaarVUT
Een belangrijke stimulans in het overgangsrecht voor oudere werknemers 
kwam tot stand door aanneming van het amendement Vendrik c.s.1182 Doel-
stelling van het amendement was om de arbeidsdeelname van ouderen te 
verhogen.1183 Om van het overgangsrecht gebruik te maken moesten VUT-
regelingen fi scaal worden omgezet in een zogenaamde SpaarVUT. Het 
kabinet schatte dat zo’n driekwart van de werknemers met een VUT- of pre-
pensioenregeling onder een (overgangs)regeling viel met de kenmerken van 
de spaarVUT.1184 De essentie van SpaarVUT is dat langer doorwerken leidt 

1176 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 3, p. 14; vergelijk Kamerstukken II 2003-04, 29 760, 
nr. 3, p. 13.

1177 Kamerstukken II 2003-04, 29 760, nr. 2.
1178 Kamerstukken II 2004-05, 29 800, nr. 4 (motie Verhagen c.s.).
1179 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 70
1180 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 75.
1181 Kamerstukken II 2003-04 29 760, nr. 10, p. 100.
1182 Kamerstukken II, 2004-05, 29760, nr. 30; Stb. 2005, 274.
1183 Kamerstukken II 2004-05, 28 467, nr. 19, p. 3-4. In dit wetsvoorstel langdurend zorgverlof is 

een schoonheidfoutje uit het amendement Vendrik – onbedoelde uitbreiding van het over-
gangsrecht – gerepareerd.

1184 Kamerstukken II, 2004-05, 29760, nr. 10, p. 8.
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tot een hogere VUT-uitkering.1185 De werknemer die niet stopt met werken 
bij het bereiken van de VUT-leeftijd, krijgt een hogere VUT-uitkering. De 
verplichting om de uitkering volledig actuarieel op te renten geldt vanaf 1 
januari 2006.1186 Voor oudere werknemers was de SpaarVUT zeer profi jte-
lijk. Bij een VUT-leeftijd van 61 jaar en een uitkering van 70% levert drie 
jaar doorwerken naast het loon 210% op. Per 1 januari 2008 is de SpaarVUT 
enigszins getemperd door aanneming van het amendement Vendrik II.1187 De 
VUT-uitkering mag vanaf die datum actuarieel worden herrekend op basis 
van 50%.1188 Uit de toelichting op het amendement valt op te maken dat het 
tweede amendement een compromis is. In ruil voor de behoefte van sociale 
partners om sectorspecifi eke maatregelen te treff en, zegden zij toe om weef-
fouten in VUT-regelingen, zoals het vervallen van VUT-rechten op 65-jarige 
leeftijd of het verliezen van VUT-rechten bij wisseling van werkgever, aan te 
passen.1189

Aangezien er bij VUT – anders dan bij het ouderdomspensioen – geen 
maximumhoogte was gesteld, kan de VUT-uitkering oprenten tot meer dan 
100% van het laatstverdiende loon.1190 In de oude VUT-regelingen leidde 
doorwerken niet tot een hogere uitkering. Dat vormde een belemmering om 
langer door te werken.

De stimulans om langer door te werken werd verder vergroot doordat het 
surplus van de VUT-uitkeringen (meer dan 100% van het laatstverdiende 
loon) geheel of gedeeltelijk kon worden omgezet in een hoger ouderdoms-
pensioen. De bedoeling van deze ‘overkookregeling’ van de SpaarVUT is te 
voorkomen dat de uitkeringen hoger zijn dan het laatstverdiende loon.1191 De 
maximumpensioenopbouw per dienstjaar geldt in dat geval niet. De omzet-
ting moet gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen en 
het ouderdomspensioen mag niet meer zijn dan 100% van het laatstverdiende 
loon.1192

1185 In het Belastingplan 2006 wordt voorgesteld om de mogelijkheden om een onder het over-
gangsrecht Wet VPL vallend recht op een VUT-uitkering geheel of gedeeltelijk om te zetten 
in een hoger ouderdomspensioen te verruimen, zie Kamerstukken II 2005-2006, 30 306, 
nr. 3, p. 7.

1186 Artikel 107 Uitvoeringsreglement LB 2001; Besluit van 1 april 2005, WDB 2005/197 M, Stcrt. 
2005, 65.

1187 J.R. Hesse, I.J. Koning, Tweede amendement-Vendrik tempert ingrijpende gevolgen spaar-
VUT, PM 2008/5.

1188 Kamerstukken II 2007-08, 31 206, nr. 22 (amendement Vendrik II); artikel 38c lid 2 onder-
deel b Wet LB. 

1189 Kamerstukken II 2007-08, 31 206, nr. 22 (amendement Vendrik II).
1190 Kamerstukken I, 2004-05, 29760, nr. D, p. 14. Voor ouderdomspensioen is dat niet toege-

staan, artikel 18a lid 7 Wet LB.
1191 Kamerstukken II 2005-06, 30 330, nr. 6, p. 11.
1192 Kamerstukken II 2003-04, 30 306, nr. 3, p. 53.
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Ook op 31 december 2005 bestaande prepensioenaanspraken, vroegpen-
sioenaanspraken en aanspraken op overbruggingspensioen kunnen worden 
omgezet in ouderdomspensioen zonder rekening te houden met de maxi-
mumopbouwpercentages.1193

Het lijkt er op dat de SpaarVUT een positief eff ect heeft op de arbeids-
deelname van ouderen. Het CPB concludeert naar aanleiding van metingen 
bij het ABP dat na invoering van de actuariële neutraliteit de gemiddelde 
uittreedleeftijd is gestegen.1194

§7.6.4.1.1 Belemmering van de SpaarVUT
Enige commotie ontstond toen bekend werd dat het ABP de volgende waar-
schuwing opnam in individuele pensioenprognoses: Let op: Het is niet 
verstandig door te werken tot uw 65ste. Want uw ABP-Ouderdomspensioen 
is hoger als u stopt met werken op de eerste dag van de maand waarin uw 
(bedoeld zal zijn u, MH) 65 wordt.1195 Die mededeling leidde tot Kamervragen. 
Door de vormgeving van de FPU-regeling zouden werknemers die exact tot 65 
jaar doorwerkten een gedeelte van de FPU-rechten mislopen. Daarom werd 
geadviseerd om vlak voor de 65e verjaardag te stoppen, zodat de FPU-rechten 
behouden bleven. Langer doorwerken tot (vlak vóór) 65 jaar werd – conform 
het amendement – beloond.1196

Wie wil doorwerken na 65 jaar, verliest echter zijn FPU-rechten. Dat vormt 
een grote belemmering voor ambtenaren die willen doorwerken na 65 jaar. 
Dat geldt in bijzondere mate voor ambtenaren van wie de arbeidsverhouding 
niet automatisch eindigt bij 65 jaar (zoals rechters).1197 CPB-analyse laat zien 
dat er bij het ABP een kleine uittredingspiek is bij 65 jaar. Het CPB noemt dit 
de zogenaamde 64-11 problematiek en wijt dit aan de unfaire fi scale behan-
deling.1198 De in VUT-regelingen gebruikelijke karakteristiek dat de VUT-
rechten verloren gaan indien er geen gebruik van de VUT wordt gemaakt, is 
een aanzienlijke belemmering om door te werken na 65 jaar.

§7.6.4.1.2 Prepensioen en de eis van deeltijdpensioen
Om van het overgangsrecht voor prepensioenregelingen1199 gebruik te kunnen 
maken, moest naast het spaarkarakter de mogelijkheid van deeltijdpensioen 

1193 Artikelen 38d, 38 e en 38 f lid 3 Wet LB.
1194 CPB, Eff ecten van participatiebeleid, 6 juni 2008, nr. 2008/20, p. 7.
1195 De tekst is kenbaar uit Kamervragen, zie Aanhangsel Handelingen II 2005-06, nr. 1057, 

p. 2243. 
1196 Aanhangsel Handelingen II 2005-06, nr. 1057, p. 2243.
1197 De Volkskrant 26 augustus 2008, Rechters naar rechter om pensioen. Zie ook Aanhangsel 

Handelingen II 2008-09 p. 1315-1316.
1198 CPB, Eff ecten van participatiebeleid, 6 juni 2008, nr. 2008/20, p. 8.
1199 Artikel 38 d Wet LB.
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zijn opgenomen.1200 Door de eis van deeltijdpensioen kunnen oudere werk-
nemers gefaseerd uittreden en worden zij in dat geval niet gekort op hun 
pensioenrechten. Voldeed een regeling niet aan deze voorwaarden dan was 
het fi scale overgangsregime niet van toepassing. In antwoord op Kamervra-
gen werd bevestigd dat zonder de eis van deeltijdpensioen bij prepensioen-
regelingen het fi scale overgangsrecht niet gold.1201 Ook bij de prepensioen-
regeling bestaat de mogelijkheid van een overkookregeling. Bedraagt het pre-
pensioen meer dan 100% van het pensioengevend loon, dan kan het surplus 
worden omgezet in ouderdomspensioen.1202

§7.7 Overgangsrecht en het gevaar van leeftijdsdiscriminatie

§7.7.1 Het gevaar van de leeftijdsgrens

De regering beoogde met het fi scale overgangsrecht sociale partners de moge-
lijkheid te bieden om de VUT- en prepensioenregelingen voor oudere werk-
nemers voort te zetten.1203 De leeftijdsgrens van 55 jaar leidde tot een gene-
ratieconfl ict.1204 Jonge werknemers wilden niet langer doorwerken dan hun 
oudere collega’s en zeker niet meebetalen aan (VPL-) overgangsregelingen 
voor ouderen, waarvan zijzelf nooit gebruik kunnen maken. Illustratief was 
de oprichting van de nieuwe vakbond AvV, die later een juridische procedures 
aanspande tegen het ABP over de wijze waarop de VPL-overgangsregeling in 
het pensioenreglement was verwerkt.

Naast het generatieconfl ict dreigt derhalve een juridisch confl ict. De leef-
tijdsgrens in de pensioenreglementen vereist een objectieve rechtvaardiging. 
In de wetsgeschiedenis zweeg de regering in alle talen over het risico dat 
VUT- en prepensioenregelingen in strijd konden zijn met de WGBL. Het 
risico van verboden leeftijdsonderscheid was de eigen verantwoordelijkheid 
van sociale partners.1205 In de parlementaire behandeling van de wet VPL is 
meermalen nadrukkelijk gevraagd of de leeftijdsgrens van 55 jaar juridisch 
houdbaar was. De regering gaf herhaaldelijk aan dat dit volgens haar het 

1200 Zie ook Aanhangsel Handelingen II 2005-06, nr. 35, p. 1143-1144; vergelijk Kamerstukken I, 
2004-05, 29 760, nr. D, p. 14.

1201 Aanhangsel Handelingen II 2005-06, nr. 1057, p. 2243-2244.
1202 Besluit van 8 juli 2004, nr. CPP2004/244M.
1203 Kamerstukken II 2004-05, 29 760 nr. 10, p. 78; Kamerstukken II 2004-05, 29760 nr. 10, p. 87 

respectievelijk p. 124.
1204 A.G. Veldman, ‘Gevecht der generaties’, SR 2005, 10, p. 323-324; De Volkskrant 20 juli 2005, 

‘Jongeren weigeren solidariteit als eenrichtingsverkeer’; Haagsche Courant 19 juli 2005, 
‘Bonden richten zich vooral op babyboomers’.

1205 Kamerstukken II 2004-05, 29760 nr. 10, p. 9; vergelijk Kamerstukken II 2004-05, 29760 
nr. 10, p. 100.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec21:342Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec21:342 28-1-2009   9:31:5128-1-2009   9:31:51



307

7  Uittreding oudere werknemers en pensioen 

geval was.1206 De regering had het daar echter over de grens van 55 jaar in de 
fi scale wetgeving. Aangezien de fi scale wetgeving geen arbeidsvoorwaarde 
in de zin van de WGBL is, toetste zij aan artikel 1 Gw en artikel 26 BUPO.1207 
De strengere WGBL-toets voor sociale partners die dat overgangsrecht in de 
arbeidsvoorwaarden neerleggen, liet zij buiten beschouwing. Via die trou-
vaille kon de regering de WGBL buiten de deur houden en om dezelfde reden 
achtte zij raadpleging van de CGB niet nodig.1208

Ook na het wetgevingsproces werd vanuit de STAR aangedrongen op dui-
delijkheid over de WGBL-risico’s voor sociale partners. Bij brief merkte toen-
malig minister De Geus van SZW op dat de door de wetgever vastgestelde 
leeftijdsgrenzen naar verwachting een belangrijke rol spelen maar dat deze 
grenzen niet als absoluut worden gezien. ‘Het is dus niet zo dat iedere beslis-
sing die binnen dat kader blijft, op voorhand als objectief gerechtvaardigd kan 
worden beschouwd. De individuele omstandigheden, hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de dekkingsgraad van het fonds of de getalsverhouding 
tussen jongere en oudere werknemers, kunnen en mogen een belangrijke rol 
spelen bij de vraag of een bepaalde keuze als objectief gerechtvaardigd kan 
worden beschouwd. (…).’ Of en wanneer het benutten van het fi scale over-
gangsrecht is toegestaan, blijft voorbehouden aan de rechter. Daarvan getuigt 
ook de volgende opmerking: ‘In de loop der tijd ontstaat er ook jurisprudentie 
waardoor voor een ieder duidelijker wordt wat de grenzen van de wetgeving 
zijn.’1209 De opvatting dat de leeftijdsgrens is toegestaan omdat de fi scale wet-
gever deze ook hanteert, is onjuist.1210 Dat leidde tot veel rechtsonzekerheid 
in de pensioensector. Tekenend is dat de CGB meerdere malen per jaar is 
gevraagd – vaak in een oordeel omtrent eigen handelen – zich uit te spreken 
over de toepassing van het overgangsrecht dat werd getroff en naar aanleiding 
van de VPL-wetgeving.1211

§7.7.2 De rechtvaardiging voor VPL-overgangsregelingen

Door het fi scale overgangrecht op te nemen in de arbeidsvoorwaarden 
(VUT- en/of prepensioenregeling) heeft de ene leeftijdsgroep een ander pen-
sioenresultaat dan de andere leeftijdsgroep. Dat leeftijdsonderscheid moet 
gerechtvaardigd worden.1212 In veel gevallen is de levensloopregeling verdis-

1206 Kamerstukken II 2004-05, 29760 nr. 10, p. 5.
1207 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 6.
1208 Kamerstukken I 2004-05, 29 760, D, p. 11.
1209 Brief van 24 juni 2005 aan STAR over regelgeving VPL.
1210 Vgl Ktr. Heerlen 23 januari 2008, PJ 2008, 18.
1211 CGB 2006-62, PJ 2006, 67; CGB 2006-187, PJ 2006, 110; CGB 2006-177; CGB 2007-174.
1212 Uitgebreid M. Heemskerk, Leeftijdsonderscheid bij pensioen. De gevaren van overgangsrecht 

en de solidariteit tussen generaties, Vrije Universiteit 2005; E. Lutjens, ‘Leeftijdsonderscheid 
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conteerd in de verschillende pensioenresultaten.1213 Uit de oordelenlijn van 
de CGB blijkt dat het streven naar een vergelijkbaar pensioenresultaat voor 
alle werknemers, waarbij opgewekte verwachtingen worden gerespecteerd en 
rekening wordt gehouden met de beperkingen en mogelijkheden van de wet 
VPL een legitiem doel is voor het leeftijdsonderscheid.1214 De kantonrechter te 
Heerlen besliste in dezelfde zin.1215

Er zijn verscheidene redenen om het leeftijdsonderscheid in de overgangs-
regeling terughoudend te toetsen. Er is sprake van een tijdelijke overgangs-
regeling die in tien jaar uitdooft. Bovendien worden pensioenregelingen 
gekenmerkt door leeftijdssolidariteit. Ook het collectieve karakter van de 
afspraken (instemming van de vakbonden, deelnemersraad of andere mede-
zeggenschapsorganen) kan aanleiding zijn voor terughoudendheid. Daar 
komt bij dat de aanpassing is ingegeven door nationale wetgeving die beoogt 
de arbeidsdeelname van ouderen te bevorderen. Dat is volgens artikel 6 van de 
Kaderrichtlijn een legitieme doelstelling op het terrein van de werkgelegen-
heid en de arbeidsmarkt. De overgangsregeling draagt bij aan de rechtvaar-
diging. De ongelijke fi scale spelregels en de ongelijke horizon waarbinnen 
werknemers rekening kunnen houden met de betekenis daarvan voor hun 
beoogde uittreeddatum en de hoogte van hun pensioeninkomen zorgen voor 
ongelijke omstandigheden. Die ongelijkheid dient bij de beoordeling van de 
rechtvaardiging van het onderscheid te worden betrokken.1216

Bij de noodzakelijkheids- of proportionaliteitstoets is gelet op de verschil-
lende posities van ouderen en jongeren niet vereist dat sprake is van een 
gelijk pensioenresultaat. De CGB hanteert als uitgangspunt dat de pensioen-
voorziening gelijkwaardig moet zijn. Zonder gelijkwaardig resultaat is er geen 
gelijke behandeling en dan is de overgangsregeling niet toelaatbaar.1217

Die gelijkwaardigheid gaat er vanuit dat er geen verschil in resultaat mag 
ontstaan tussen leeftijdsgroepen. In extremis doorgetrokken betekent die 
lijn dat iedere wijziging in arbeidsvoorwaarden geblokkeerd wordt. Immers, 
iedere verandering (verbetering of verslechtering) betekent een benadeling 
van een leeftijdsgroep. Ik zou het als volgt willen formuleren: gelijkheid van 
arbeidsvoorwaarden (in casu pensioen) tussen leeftijdsgroepen is uitgangs-
punt. Bij een legitiem doel voor andere behandeling van een leeftijdsgroep is 
gelijkwaardigheid een uitgangspunt waarnaar gestreefd dient te worden in het 

bij pensioen: een tikkende tijdbom bij grenspaal 55?’, P&P 2005, 12; M.D. Vis, Discriminatie 
in overgangsregelingen, AR 2006, 57.

1213 De vraag of het levensloopinkomen meetelt als pensioeninkomen beantwoord ik ver-
derop.

1214 CGB 2005-219; CGB 2006-62; CGB 2006-187, overweging 3.13; CGB 2007-150.
1215 CGB 2005-219; Ktr. Heerlen 23 januari 2008, PJ 2008, 18.
1216 Vergelijk ook CGB 2005-219, CGB 2006-100, overweging 3.6.
1217 CGB 2006-62.
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kader van de proportionaliteit. De proportionaliteit kan evenwel meebrengen 
dat er geen gelijkwaardig resultaat ontstaat. Een andere lezing brengt mee dat 
jongeren kunnen afdwingen dat zij op dezelfde leeftijd als de ouderen van de 
overgangsregeling eenzelfde pensioenuitkering kunnen ontvangen.

§7.7.2.1 ‘Pakketvergelijking’ toegestaan
Bij de meeste VPL-overgangsregelingen is de gelijkwaardigheid van het pen-
sioenresultaat geconstrueerd met behulp van de levensloopregeling en andere 
wijzigingen in het pensioenreglement (zie hierboven §7.6.2.1). Met andere 
woorden, het totale pakket van levensloop en pensioen wordt vergeleken. Dat 
lijkt op gespannen voet te staan met het op grond van vaste jurisprudentie van 
het HvJ EG geldende verbod van pakketvergelijking, zoals dat geldt bij onder-
scheid naar geslacht. ‘De toepassing van het beginsel van gelijke beloning 
moet worden verzekerd ten aanzien van elk onderdeel en niet slechts door de 
aan de werknemers toegekende voordelen in hun totaliteit te beoordelen.’1218 
Levensloop en pensioen hebben een verschillend karakter en er kan zelfs aan 
getwijfeld worden of de fi scale levensloopregeling een beloningsonderdeel is. 
Ook de CGB overwoog dat de levensloopregeling in essentie een spaarregeling 
is en geen pensioenregeling.1219 Er is derhalve geen gelijk pensioenresultaat.

Van een pakketvergelijking zoals in genoemde jurisprudentie lijkt even-
wel geen sprake. Ten eerste is er geen onderscheid naar geslacht maar het 
minder verdachte leeftijdsonderscheid. Ten tweede betreft het hier niet de 
vaststelling van onderscheid maar de beoordeling van de proportionaliteit 
van een aanwezig legitiem doel voor dat onderscheid. Uitgangspunt is dat de 
jongere werknemers via hun levensloopregeling op ongeveer dezelfde datum 
kunnen stoppen met werken (i.p.v. het criterium pensioenresultaat), rekening 
houdend met de verschillende fi scale positie en verschillende gerechtvaar-
digde verwachtingen. Uit de considerans van de VPL-wetgeving kan worden 
afgeleid dat ook de fi scale wetgever uitgaat van een combinatie van pensioen 
en levensloop bij de uittreeddatum, al is dat fi scale argument niet beslissend 
voor de gelijke behandeling. Uit het bovenstaande volgt dat het is toegestaan 
om bij de vergelijking rekening te houden met de levensloopregeling.1220

§7.7.2.2 Keuzevrijheid levensloop en vergelijking met pensioen
Weliswaar is er geen identiek pensioen maar door de levensloopregeling te 
benutten, kan de uittreeddatum en het ‘pensioenresultaat’ gelijk(waardig) 
zijn aan dat van werknemers die geboren zijn voor 1950. Bij de vergelijking 
van dat pensioenresultaat wordt er van uitgegaan dat de jongere werknemers 

1218 HvJ EG 17 mei 1990, C 262/88, Jur. 1990, p. 1889, r.o. 34-35 (Barber).
1219 CGB 2006/62, overweging 3.18.
1220 In gelijke zin Ktr. Heerlen 23 januari 2008, PJ 2008, 18.
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gebruik maken van de levensloopregeling en daarnaast die levenslooprege-
ling aanwenden voor vervroegde pensionering. Die gelijkheid is in meerdere 
opzichten een fi ctie. Medio 2007 nam minder dan 5% van de werknemers 
deel aan een levensloopregeling.1221 Bovendien kan de werknemer die deel-
neemt aan de levensloopregeling zijn levenslooptegoed aanwenden voor 
andere doelen dan voor pensioen. In één van de oordelen merkte de CGB op 
dat de levensloopregeling niet passend was omdat niet in alle gevallen een 
gelijk pensioenresultaat bereikt zal worden.1222 In de compensatieregeling uit 
oordeel 2006-187 werd de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling overi-
gens wel vergeleken met pensioen.

Dat werknemers geen gebruik maken van de levensloopregeling of deze 
niet aanwenden voor pensioen, hoeft in het kader van de gelijke behande-
ling (anders dan voornoemd oordeel suggereert) geen belemmering te zijn. 
Een regeling met keuzevrijheid (levensloop) kan leiden tot eenzelfde resultaat 
als een regeling zonder vrijheid (prepensioen). De werknemer doet door niet 
te kiezen voor de levensloopregeling als het ware vrijwillig afstand van het 
gelijke resultaat. Uit de jurisprudentie van het HvJ EG, het Bijenkorf-arrest 
van de Hoge Raad en de oordelenlijn van de CGB volgt dat vrijwillig afstand 
doen van gelijkheid is toegestaan mits betrokkene wordt gecompenseerd en 
duidelijk en nauwkeurig is geïnformeerd over de gevolgen van de keuze.1223 
Dit bezwaar (ongelijkheid door niet benutting levensloop) lijkt daarom te 
verhelpen. Tegelijkertijd is de doelmatigheid van een regeling die beoogt een 
gelijke uittreeddatum en –resultaat te bereiken minder geloofwaardig wan-
neer 95% van de doelgroep daar geen gebruik van wenst te maken. Dat lijkt 
me een factor waarmee de rechter bij zijn toetsing van de doelmatigheid en 
proportionaliteit rekening mee dient te houden.

§7.7.2.3 De evenredigheidstoets (proportionaliteit)
Uit het voorgaande volgt dat de levensloopregeling bij de proportionaliteits-
toets mag worden betrokken. Wegens de verschillende fi scale positie en de 
verschillende gerechtvaardigde verwachtingen over de uittreeddatum is niet 
zonder meer een gelijkwaardig pensioenresultaat vereist. De gelijkwaardig-
heid is een uitgangspunt bij de evenredigheidstoets maar geen vereiste. De 
rechter moet kunnen vaststellen wat het overgangsrecht betekent voor de 
uittredingsdatum en het pensioenresultaat van de verschillende leeftijds-
cohorten. Daarbij kan gedacht worden aan een vergelijking van de uittre-

1221 A.W. Rutten, Flexibele pensionering, zorg of zegen?, SR 2007-6, voetnoot 16.
1222 CGB 2006-62, overweging 3.21.
1223 HvJ EG 27 oktober 1993, NJ 1994, 418 (Steenhorst), r.o. 27; HR 5 januari 2007, RAR 2007/38, 

JAR 2007/50 (Bijenkorf); CGB 2003-4, PJ 2003, 36; CGB 2003-116. Anders: Ktr. Terneuzen 
31 januari 1996, PJ 1996, 30.
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dingsleeftijd en de uitkeringshoogte. Bij de toetsing van de evenredigheid 
door de rechter zijn meerdere factoren van belang. Een van die factoren is de 
fi nanciële bijdrage van de werkgever. Het pensioenresultaat van beide leef-
tijdsgroepen moet ‘in balans zijn’. Dat is niet het geval wanneer de werkgever 
aan de ouderen een prepensioenbijdrage betaalt en aan de jongeren geen bij-
drage (in de levensloopregeling) betaalt.1224 Een leeftijdsafhankelijke gestaf-
felde levensloopbijdrage voor 55-minners – de door de betreff ende werkgever 
voorgelegde variant – kon evenmin genade vinden in de ogen van de CGB. 
Levensloop valt niet onder de actuariële uitzondering van art. 8 lid 3 WGBL, 
die bedoeld is voor pensioenen en er was geen objectieve rechtvaardiging 
voor de leeftijdgerelateerde levensloopbijdrage.1225

In een andere zaak oordeelde de CGB dat handhaving van de prepensioen-
regeling voor 55-plussers was toegestaan, omdat voor 55-minners een adequate 
compensatieregeling was getroff en.1226 De compensatieregeling voor 55-min-
ners onder het zittend personeel kende een toetredingsleeftijd van veertig 
jaar en bestond uit een werkgeversbijdrage in de levensloopregeling. Zowel 
de prepensioenregeling als de compensatieregeling stelden medewerkers in 
de gelegenheid om op 62-jarige leeftijd met pensioen te gaan op hetzelfde 
inkomensniveau (70% eindloon). In de gerechtvaardigde verwachting van het 
personeel van veertig jaar en ouder, dat zij tot hun pensionering in dienst 
zouden zijn en dan net als hun collega’s van 55 jaar en ouder op 62-jarige 
leeftijd met pensioen konden gaan met 70% van het laatstverdiende loon, 
zag de CGB een objectieve rechtvaardiging. Uit de oordelenlijn volgt dat de 
aan- of afwezigheid van een alternatief voor de overgangsregeling een punt 
is dat afgekaart moet worden. Vermeldenswaardig is de al aangehaalde over-
gangsregeling van het ABP. Zowel de CGB als de kantonrechter oordeelde 
deze als gerechtvaardigd.1227

§7.7.2.4 Leeftijdsonderscheid binnen de groep 55-minners
De focus bij de overgangsregelingen ligt begrijpelijkerwijs op het directe 
leeftijdsonderscheid tussen 55-plussers en 55-minners. Het gelijkebehande-
lingsvuur is daarmee nog niet geblust. Naast het evidente directe onderscheid 
brengt de overgangsregeling met enige regelmaat indirect leeftijdsonder-
scheid mee. Er ontstaat dan bijvoorbeeld indirect leeftijdsonderscheid binnen 
de groep 55-minners. Met name de groep die net buiten de fi scale boot valt 
– werknemers geboren in of vlak na 1950 – kan er bekaaid afkomen. Dat 

1224 CGB 2006-62.
1225 CGB 2006-62.
1226 CGB 2006-187, PJ 2006, 110.
1227 CGB 2005-219; Ktr. Maastricht 23 januari 2008, PJ 2008, 18. Mij is bekend dat hoger beroep 

is aangetekend van het vonnis van de kantonrechter.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec21:347Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec21:347 28-1-2009   9:31:5128-1-2009   9:31:51



312

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

kan leiden tot verboden onderscheid, zo toont een regeling in de uitgeverij-
cao aan. Alle werknemers moesten een solidariteitspremie bijdragen aan 
de VUT-overgangsregeling. Werknemers in de leeftijdscategorie 45-55 jaar 
konden het beoogde vergelijkbare pensioenresultaat op 62-jarige leeftijd vaak 
niet bereiken, gelet op de korte opbouwperiode. De gelijke premie leidde niet 
tot hetzelfde pensioenresultaat binnen de groep 55-minners. De CGB merkte 
de solidariteitspremie daarom aan als verboden leeftijdsonderscheid.1228

Een spiegelbeeldige situatie deed zich voor bij de aanpassing van de 
bedrijfspensioenfondsregeling van de koopvaardij. Voor werknemers geboren 
op of na 1 januari 1950 werd een nieuwe prepensioenregeling opgetuigd zodat 
werknemers – conform ILO-verdrag 711229 – de mogelijkheid behielden om 
bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Het fonds 
hanteerde een gelijke premie voor alle deelnemers. De totale prepensioenpre-
mie werd gebruikt voor een versnelde opbouw van prepensioenrechten voor 
oudere deelnemers. Zo kon voor alle leeftijdsgroepen een nagenoeg gelijk 
pensioenniveau worden bereikt. Die tijdelijke onevenredige verdeling van de 
premiegelden ten gunste van oudere werknemers was volgens de CGB toege-
staan.1230 Mijns inziens komt het in deze oordelen aan op de toetsing van de 
evenredigheid. In het eerste oordeel leidde de gelijke premie tot een oneven-
redig pensioenresultaat. Daarom was de gelijke premie niet toegestaan. In 
het tweede geval leidde de ongelijke opbouw tot een gelijk resultaat. Dat was 
toegestaan.

§7.7.3 Andere vormen van overgangsrecht

Zeker bij pensioenregelingen, die gekenmerkt worden door een lange loop-
tijd, komen overgangsregelingen met leeftijdsonderscheid frequent voor.1231 
Een praktijkvoorbeeld is de overgangsregeling die (alweer) het ABP trof na 
de omzetting van eindloonregeling in een middelloonregeling. Daarbij werd 
gekozen voor drie leeftijdscohorten met verschillende opbouwpercentages en 
verschillende franchises per leeftijdsgroep. Dat had als doel om een relatief 
vergelijkbaar pensioenresultaat te creëren voor alle deelnemers zodat niet 
één groep bevoordeeld c.q. benadeeld werd. Voor oudere werknemers (gebo-
ren vóór 1 januari 1954) gold na de omzetting in de middelloonregeling een 
hogere franchise (€15 250,-) en een lager opbouwpercentage (1,75%) dan voor 
de andere leeftijdsgroepen. Zonder die aanpassingen zouden deze oudere 

1228 CGB 2007-150.
1229 ILO-Convention concerning Seafarers’ Pensions 1946, ILO-verdrag 71 artikel 3. Nederland 

heeft het verdrag geratifi ceerd. 
1230 CGB 2007-174.
1231 M.D. Vis, Discriminatie in overgangsregelingen, AR 2006/57.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec21:348Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec21:348 28-1-2009   9:31:5228-1-2009   9:31:52



313

7  Uittreding oudere werknemers en pensioen 

werknemers gedurende hun deelnemingsjaren een hoger pensioenresultaat 
halen. De CGB oordeelde dat verschillende opbouwpercentage en de verschil-
lende franchise voor de leeftijdscohorten waren toegestaan nu het pensioen-
resultaat gedurende de gehele carrière voor iedere leeftijdsgroep nagenoeg 
gelijk lag.1232 Van belang is nog dat het ABP omstandig alternatieven de revue 
had laten passeren die niet leidden tot hetzelfde pensioenresultaat. Bij de 
inrichting van overgangsregelingen is tevens een belangrijke rol weggelegd 
voor de solidariteit. In dit laatste voorbeeld fungeert de solidariteit als correc-
tiemechanisme. De aanvaardbare reden voor het leeftijdsonderscheid is alle 
deelnemers – ongeacht leeftijd – een gelijkwaardig pensioen te bieden. Waar 
bij wijziging van de regeling een leeftijdsgroep voordeel of nadeel ondervindt, 
mag de premie of de opbouw – binnen bepaalde door de rechter te beoordelen 
solidariteitsgrenzen – gebruikt worden als dempingmechanisme.

§7.7.4 De gevolgen van verboden overgangsregelingen

De nietigheid van de overgangsregeling treft slechts de leeftijdsgerelateerde 
overgangsbepaling. De overige bepalingen van het VUT- of pensioenregle-
ment, die niet in onverbrekelijk verband staan met het verboden leeftijds-
onderscheid, blijven onverkort van kracht.1233 Eerder (in hoofstukken 2 en 3) 
merkte ik al op dat levelling up – de vaste remedie zolang het onderscheid 
bestaat bij geslachtsdiscriminatie volgens het HvJ EG1234 – niet zonder meer 
van toepassing is bij leeftijdsdiscriminatie. De leemte die ontstaat door de 
nietigheid moet worden ingevuld met behulp van de redelijkheid en billijk-
heid (zie hoofdstuk 2). Daarbij moet ongelijk behandeld worden naar de mate 
van ongelijkheid. Dat was ook de lijn die de Hoge Raad hanteerde in het arrest 
Beets-Proper.1235

Een vonnis van de kantonrechter te Dordrecht illustreert dat het onredelijk 
is om geen rekening te houden met de ongelijke fi scale positie. Hij oordeelde 
dat de fi scale ingrepen in VUT- en prepensioenregelingen (de afschaffi  ng van 
de omkeerregel en de VUT-boete) zo ingrijpend waren voor de werkgever, dat 
deze eenzijdig de arbeidsovereenkomst op dat punt mocht wijzigen, mits hij 

1232 CGB 2006-100 en 101, PJ 2006, 83/84. Zie ook CGB 2008-24, PJ 2008, 76.
1233 Vergelijk artikel 3:41 BW; zie ook HR 21 november 1986, NJ 1987, 351, r.o. 2.3 (Beets-Proper), 

Kamerstukken II 28 170, nr. 3, p. 141.
1234 HvJ EG 27 juni 1990, C-33/89, Jur. I-2591 (Kowalska); HvJ EG 7 februari 1991, C-184/89, Jur. 

1991, I-297 (Nimz); HvJ EG 28 september 1994, C-28/93, NJ 1995, 384, r.o. 16-18 (Shell/
van den Akker); HvJ EG 8 april 1976, C-43/75, Jur. 1976, p. 455, r.o. 15 (Defrenne); HvJ EG 28 
september 1994, C-28/93, NJ 1995, 384, r.o. 17 (Shell/van den Akker); HvJ EG 28 september 
1994, nr. C-200/91, Jur. 1994, p. I-4385, NJ 1995, 383, r.o. 32 (Coloroll); HvJ EG 28 september 
1994, Jur. 1994 I-04435, r.o. 15 (Smith v. Avdel).

1235 HR 21 november 1986, NJ 1987/351 (Beets-Proper), m.nt. Stein.
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een redelijke compensatieregeling trof. 1236 Instandhouding van de VUT-rege-
ling was naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Levelling down is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar. Dat zou betekenen dat de 55-plussers achteraf te horen krijgen dat 
de overgangsregeling niet op hen van toepassing was. Mogelijk is hun VUT- 
of (pre)pensioenuitkering al ingegaan. De rechtszekerheid, de doctrine van 
de verworven rechten en het gerechtvaardigd vertrouwen ex artikel 3:35 BW 
verzetten zich – naast praktische bezwaren – tegen het met terugwerkende 
kracht ‘afschaff en’ van de overgangsregeling.

Anders dan bij onderscheid naar geslacht mag de rechter rekening houden 
met de bestaande verschillen tussen de leeftijdsgroepen. In dit geval zijn dat 
een ander fi scaal regime en andere gerechtvaardigde verwachtingen over de 
uittreeddatum. Bij toewijzing van de vordering tot gelijke behandeling door 
de rechter leidt dat vermoedelijk tot een compensatieregeling die deze werk-
nemers met inachtneming van de fi scale grenzen in een vergelijkbare (maar 
niet gelijke) positie brengt.

Wellicht ten overvloede merk ik op dat een beperkende werking in de tijd 
van de nietigheid (temporale relatieve nietigheid1237) mijns inzien niet aanne-
melijk is. Uit de jurisprudentie van het HvJ EG blijkt dat een beperking in de 
tijd slechts in uitzonderlijke hier niet van toepassing zijnde omstandigheden
– zoals verschoonbare rechtsonzekerheid wegens (ogenschijnlijk) confl ic-
terende Europese regels – mogelijk is.1238

§7.8 Pensioenkosten van oudere werknemers

§7.8.1 Hoge pensioenkosten oudere werknemers als belemmering

Hogere pensioenkosten voor oudere werknemers leiden tot een voor hen 
ongunstige arbeidsmarktpositie. Werkgevers willen af van ‘dure’ oudere 
werknemers en zullen geen ‘dure’ oudere werknemers aannemen (§3.2).

Waarom zijn de pensioenkosten van oudere werknemers hoger? Is de 
hoogte van de pensioenpremie gerelateerd aan het loon, dan zijn de pensioen-
kosten van oudere werknemers hoger vanwege hun gemiddeld hogere lonen 
(vergelijk hoofdstuk 3). Bovendien heeft een oudere werknemer minder ‘pen-

1236 Ktr. Dordrecht 13 december 2007, RAR 2008, 34.
1237 Een voorbeeld uit het personen- en familierecht is artikel 1:77 BW. Daaruit volgt dat een 

nietig verklaard huwelijk in bepaalde gevallen rechtsgevolg heeft vanaf de dag dat het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

1238 HvJ EG 8 april 1976, C-43/75, Jur. 1976, p. 455, (Defrenne); HvJ EG 17 mei 1990, C-262/88, NJ 
1992, 436 (Barber).
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sioenkracht’ dan een jongere werknemer. Voor een oudere werknemer moet 
meer premie worden ingelegd om hetzelfde pensioenresultaat te bereiken. 
Ten eerste rendeert zijn inleg minder lang wegens de kortere beleggingshori-
zon. Een door een 25-jarige ingelegde euro kan 40 jaar rentedragend worden 
belegd, terwijl dezelfde euro voor een 55-jarige slechts 10 jaar kan worden 
belegd voordat de inleg tot uitkering komt.1239 Ten tweede rendeert de premie 
van de oudere werknemer in de regel1240 minder goed omdat er bij het nade-
ren van de pensioendatum minder risicovol (rendementsvol) belegd dient te 
worden.1241 Ten derde is de kans dat een ouderdomspensioen uitbetaald moet 
worden groter naarmate de oudere werknemer de uitkeringsgerechtigde leef-
tijd nadert.1242 Dat alles maakt dat de pensioenkosten voor oudere werkne-
mers hoger zijn dan de pensioenkosten voor jongere werknemers.

§7.8.2 Hoge pensioenkosten bij waardeoverdracht belemmeren arbeidsmobiliteit

De hoge pensioenkosten van oudere werknemers bij waardeoverdracht van 
de pensioenaanspraken belemmeren de arbeidsmobiliteit van oudere werk-
nemers.1243 Kort gezegd is er soms een verschil tussen de overdrachtswaarde 
die de oude pensioenuitvoerder berekent en het benodigde bedrag om pen-
sioen in te kopen. De werkgever of de pensioenuitvoerder moet dat verschil 
bijbetalen. Dat blijkt uit artikel 26 Besluit uitvoering Pensioenwet,1244 dat als 
volgt luidt:

‘Indien bij een uitkeringsovereenkomst, een uitkeringsregeling of een premieover-
eenkomst of premieregeling waarbij de premie onmiddellijk na het beschikbaar 
stellen wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering de overdrachtswaarde 
niet gelijk is aan de waarde van het gefi nancierde deel van de aanspraken, komt 
het verschil ten gunste, respectievelijk ten laste, van de oude werkgever of van het 
fonds waar de regeling was ondergebracht.’

Zeker bij oudere werknemers gaat het soms om tienduizenden euro’s per 
waardeoverdracht.1245 Bij middelloonregelingen zijn de indexatielasten van 

1239 Uitgaande van een pensioeningangsdatum van 65 jaar.
1240 Minder risicovol beleggen leidt niet noodzakelijk tot minder rendement.
1241 Dat sluit aan bij de prudent person regel ex artikel 135 PW. Het is ook vanwege de volatiliteit 

dat premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid een zorgplicht kennen (artikel 52 PW) 
waarbij naarmate de pensioendatum nadert (oudere werknemers) minder risicovol belegd 
dient te worden.

1242 De kans op ‘sterftewinst’ is groter bij een jongere werknemer.
1243 M.E.J. Schuit, J.P.M. Vosse, Waardeoverdracht in heroverweging, TPV 2008-2.
1244 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, Stb. 2006, 

709.
1245 Zie C. Dekkers, Onverwachte bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht, P&P 2008/4.
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pensioenaanspraken van oudere werknemers relatief hoog. Waardeover-
dracht van met name oudere werknemers kan daardoor aanzienlijke extra 
lasten voor een werkgever meebrengen. Dat kan een belemmering vormen 
om oudere werknemers in dienst te nemen.

§7.8.3 Doorsneepremie verhult werkelijke pensioenkosten

In de meeste collectieve pensioenregelingen verhult de doorsneepremie het 
pensioenkostenverschil tussen jongere en oudere werknemers.1246 De bij 
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen wettelijk voorgeschreven1247 
doorsneepremie (in de collectieve basisregeling) maakt de virtuele prijs van 
pensioen gelijk voor jong en oud. In zekere zin beschermt de ondoorzichtig-
heid oudere werknemers. De premie wordt op voor de deelnemers in de pen-
sioenregeling uniforme maatstaven gebaseerd, zonder dat met individuele 
actuariële factoren – zoals leeftijd en sterfterisico – rekening wordt gehou-
den.1248

Slechts de gelijke premie(percentage)s zijn zichtbaar. In een vergrijzende 
bedrijfstak is slechts de stijging van de doorsneepremie waarneembaar. Uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat de doorsneepremie zowel de werkgeversbij-
drage als een eventuele werknemersbijdrage omvat. Leeftijdsonderscheid in 
de premie is niet toegestaan.1249

De doorsneepremie leidt tot inkomensoverdrachten van jongeren naar 
ouderen. Onderzoek uit 2006 wijst uit dat de pensioenkracht van jongere 
deelnemers zo’n vier maal groter is dan die van oudere werknemers. Jonge-
ren betalen (veel) meer premie dan de individuele kostprijs (de premie die 
actuarieel nodig is). Zij subsidiëren oudere werknemers die minder premie 
betalen dan actuarieel benodigd. Dat is een vorm van opgelegde leeftijds-
solidariteit. Volgens een voorbeeld uit hetzelfde onderzoek lag het omslag-
punt ongeveer bij 46 jaar. Tot de leeftijd van 46 jaar wordt ongeveer 70% 
van de opgebrachte pensioenpremies besteedt aan solidariteitsoverdrachten. 
Onder meer werknemers met slijtende beroepen – die vroeg starten en vroeg 
uittreden – fi nancieren meer pensioenrechten dan ze ontvangen. In de litera-
tuur is als voorbeeld genoemd een deelnemer die de arbeidsmarkt op 18-jarige 
leeftijd betreedt en op 58-jarige leeftijd stopt met werken. De gedurende 28 
jaar ingelegde premie (vanaf de leeftijd van 18 jaar totdat de werknemer 46 

1246 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 3, p. 38.
1247 Artikel 8 lid 1 Wet Bpf 2000 biedt de keuze tussen een voor alle deelnemers gelijke premie 

of een voor alle deelnemers gelijk percentage van het pensioengevend loon.
1248 Zie H. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1955; E. Lutjens, 

Pensioenvoorzieningen voor werknemers, juridische beschouwingen over ouderdomspensioen, 
(diss. Vrije Universiteit Amsterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, p. 389.

1249 Kamerstukken II 1999-00, 27 073, nr. 3 , p. 4.
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jaar is) heeft een waarde van € 430.000 terwijl de actuariële waarde € 375.000  
bedraagt.1250 De doorsneepremie stimuleert oudere werknemers om langer 
door te werken. Aangezien de meeste pensioenwaarde aan het einde van het 
arbeidzame leven wordt opgebouwd, is eerder stoppen of deeltijdwerk onaan-
trekkelijk. In de gehele deelnemingscyclus vervalt het nadeel voor jongeren 
doordat de jonge werknemer ouder wordt en zo de vooruitbetaalde premies 
terugverdient.1251 Dat terugverdieneff ect kan om allerlei redenen tenietgaan, 
zoals vervroegde uittreding of starten als zelfstandige. Bij een sterke vergrij-
zing gedurende de deelnemingscyclus kan er wegens een hogere gemiddelde 
doorsneepremie tijdens de totale deelnemingsduur eveneens verschil zijn 
tussen de pensioenkosten van generaties.

§7.8.4 Alternatieven voor doorsneepremie

De ex ante solidariteit van jong naar oud is aan kritiek onderhevig. In de (eco-
nomische) literatuur is gepleit voor een heroverweging van de doorsneepremie 
die recht doet aan actuarieel-economische wetmatigheden.1252 Ook Bovenberg 
en Jansweijer betoogden in 2005 om de doorsneepremie los te laten.1253 ‘De 
combinatie van doorsneepremie en tijdsevenredige opbouw impliceert dat 
de meeste pensioenwaarde aan het einde van het arbeidzame leven wordt 
opgebouwd. Terwijl jongeren worden onderbetaald, geldt voor ouderen het 
omgekeerde. Feitelijk is sprake van een omslagelement in de kapitaalgedekte 
pensioenen.’ Door wisselende loopbaanpatronen vindt subsidie plaats van 
jongere deelnemers naar oudere deelnemers.

§7.8.4.1 Progressieve premie: gelijke opbouw, ongelijke premie
Een actuariële leeftijdsafhankelijke premie individualiseert de pensioenkos-
ten. Iedere deelnemer bouwt dezelfde pensioenrechten op en betaalt de met 
zijn leeftijd corresponderende actuariële premie. De premie is progressief 
omdat de premie stijgt naarmate de werknemer ouder wordt. Voor verplicht-
gestelde pensioenregelingen is de progressieve premie in strijd met artikel 
8 Wet Bpf.1254 Introductie van een leeftijdsgerelateerde premie voor oudere 

1250 T.A.H. Boeijen, C. Jansen, N. Kortleve, J. Tamerus, Meer evenwicht tussen premie en pen-
sioenopbouw, TPV 2007/3, p. 80.

1251 R.M.A. Jansweijer, C.J.A.M. Winde, Intergenerationele solidariteit en individualiteit in de 
tweede pensioenpijler: conferentieverslag, Den Haag 2001. 

1252 T.A.H. Boeijen, C. Jansen, C.E. Kortleve, J. Tamerus, Meer evenwicht tussen premie en 
pensioenopbouw, TPV 2007/3; T.A.H. Boeijen, C. Jansen, C.E. Kortleven, J.H. Tamerus, 
Leeftijdsolidariteit in de doorsneepremie, in: S.G. van der Lecq, O.W. Steenbeek, Kosten en 
baten van collectieve pensioensystemen, Kluwer, 2006.

1253 Het Financieel Dagblad 1 juli 2005, Doorsneepremie bedreigt pensioenstelsel.
1254 E. Lutjens, Doorsneepremie: solidariteit of discriminatie?, TPV 2007/3.
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werknemers vormt daarnaast leeftijdsonderscheid dat gerechtvaardigd moet 
worden (zie §7.8.4). Naast deze wettelijke hindernissen is de introductie van 
een leeftijdsafhankelijke premie niet bevorderlijk voor de arbeidsmarktposi-
tie van oudere werknemers. De stimulans om langer door te werken die geldt 
bij de doorsneepremie gaat verloren en de hogere pensioenkosten worden 
zichtbaar.

§7.8.4.2 Degressieve opbouw: gelijke premie, andere opbouw
Er is sprake van een degressieve opbouw wanneer de pensioenopbouw daalt 
naarmate de werknemer ouder wordt en minder pensioenkracht heeft. Een 
degressieve opbouw betekent dat oudere werknemers minder pensioen 
opbouwen. De prikkel om door te werken is voor oudere werknemers minder 
dan bij de doorsneepremie.

Een degressieve opbouw verbetert daarentegen de arbeidsmarktpositie 
van oudere werknemers. De pensioenkosten van oudere werknemers blijven 
gelijk aan de kosten van jongere werknemers. Degressieve opbouw leidt niet 
tot verboden leeftijdsonderscheid door de actuariële uitzondering van artikel 
8 lid 3 WGBL.1255

Het voordeel van degressieve opbouw is dat de voor veel werknemers wet-
telijk verplichte doorsneepremie behouden blijft terwijl iedere deelnemer 
actuarieel opbouwt hetgeen zijn pensioenpremie waard is. Iedere deelnemer 
betaalt de doorsneepremie en ontvangt in plaats van een doorsneeopbouw 
een bij zijn leeftijd horende geïndividualiseerde pensioenopbouw. De Wet 
Bpf bevat geen verbod om degressief op te bouwen. Een voorschrift tot leef-
tijdsonafhankelijke opbouw ontbreekt. Slechts de premie of het premieper-
centage moet gelijk zijn. Gelet op de solidariteitsgedachte die uitgaat van 
de doorsneepremie1256 is aannemelijk dat de wetgever een doorsneeopbouw 
(leeftijdsonafhankelijk) beoogd heeft. Meer dan een veronderstelling is het 
echter niet.

Om degressieve opbouw mogelijk te maken, is wetswijziging vereist. Op 
grond van artikel 17 PW geldt de verplichting dat pensioenaanspraken tijdens 
deelname aan de pensioenregeling ten minste tijdsevenredig worden verwor-
ven. De wetsgeschiedenis meldt expliciet dat een ongelijk opbouwpercentage 
niet mogelijk is. Bij middelloon- en eindloonregelingen moet het opbouw-
percentage tijdens de opbouwperiode in principe gelijk zijn. Een percentage 

1255 Anders, T.A.H. Boeijen, C. Jansen, C.E. Kortleven, J.H. Tamerus, Leeftijdsolidariteit in de 
doorsneepremie, in: S.G. van der Lecq, O.W. Steenbeek, Kosten en baten van collectieve 
pensioensystemen, Kluwer, 2006, p. 156-160. De fi scale beperkingen om degressief op te 
bouwen, laat ik hier buiten beschouwing.

1256 Kamerstukken II 1999-00, 27 073, nr. 3, p. 3.; Kamerstukken II 1999-00, 27 073, nr. 6, p. 7. 
Eventuele mededingingsrechtelijke gevolgen van het wegvallen van de leeftijdssolidariteit 
voor de handhaving van de verplichtstelling laat ik buiten beschouwing. 
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mag niet de eerste 10 jaar 1,75% zijn en vervolgens 1,5%.1257 Degressieve 
opbouw vereist een aanpassing van het pensioenreglement waarin de actua-
riële opbouwpercentages zijn neergelegd, bijvoorbeeld 4% voor een 25-jarige 
en 2% voor een 45-jarige.1258 Zoals uit het voorgaande blijkt, is degressieve 
opbouw niet toegestaan. Een opbouw die ten minste evenredig moet zijn, kan 
niet samengaan met een degressief opbouwpercentage.

§7.8.5 Premieovereenkomsten

Bij de premieovereenkomst1259 stijgt de premie normaliter met de leeftijd. De 
fi scus hanteert voor premieovereenkomsten leeftijdsstaff els met een naar 
leeftijd oplopend premiepercentage. De pensioenkosten van oudere werkne-
mers worden daarmee zichtbaar. Het voorschrift van tijdsevenredige opbouw 
is niet van toepassing op premieovereenkomsten. In de praktijk worden de 
fi scale regels van de beschikbare premiestaff els – hoewel civielrechtelijk niet 
dwingend voorgeschreven – gevolgd. In het Staff elbesluit1260 heeft de staats-
secretaris van Financiën uniform toepasbare premiestaff els voor verschil-
lende pensioensoorten gepubliceerd. Het besluit is een uitwerking van het 
wettelijk uitgangspunt, dat de premie actuarieel kan worden vastgesteld per 
leeftijdklassen van ten hoogste vijf jaren.1261 De premie is afgestemd op de 
gemiddelde leeftijd in de klasse en stijgt met de leeftijd. Kort gezegd wordt 
het voor pensioen beschikbaar komende kapitaal in een beschikbare premie-
regeling bepaald door premie- en beleggingsrendementen. Hoe korter de 
beleggingshorizon (hoe ouder de werknemer en hoe dichter bij de pensioen-
ingangsdatum), des te groter zal het aandeel van de premie moeten zijn om 
een kapitaal van een bepaalde hoogte te bereiken.1262 Dit verklaart de met de 
leeftijd oplopende premie.

§7.8.5.1 Leeftijdsafhankelijke premie actuarieel uitgezonderd?
De leeftijdsafhankelijke premie vormt geen verboden leeftijdsonderscheid. 
In de wetsgeschiedenis van de Pensioenwet overwoog de regering dat de naar 
leeftijd gediff erentieerde werknemersbijdrage valt onder de actuariële uitzon-

1257 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 186; nr. 17, p. 36. Zie ook artikel 7a PSW en Kamer-
stukken II 1998-99, 26415, nr. 3, p. 31. Wijziging van het percentage van 1, 75% naar 1,5% via 
wijziging van de pensioenovereenkomst is mogelijk.

1258 T.A.H. Boeijen, C. Jansen, C.E. Kortleve, J. Tamerus, Meer evenwicht tussen premie en pen-
sioenopbouw, TPV 2007/3, p. 81.

1259 Artikel 1 Pensioenwet omschrijft de premieovereenkomst als een pensioenovereenkomst 
inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een 
pensioenuitkering.

1260 Besluit van 23 oktober 2007, CPP 2007/552M, Stcrt. 2007, 512.
1261 Zie artikel 18a lid 3 Wet LB.
1262 Kamerstukken II 1997-98, 26 020, nr. 3, p. 22.
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dering van artikel 8 lid 3 WGBL. Daarin staat dat in pensioenvoorzieningen 
rekening gehouden mag worden met actuariële factoren die op leeftijd geba-
seerd zijn.1263 Na de inwerkingtreding van de WGBL was lange tijd onduidelijk 
of de werknemerspremies waren toegestaan. In de wetsgeschiedenis van de 
WGBL werd de kwestie niet behandeld. De onduidelijkheid werd vergroot toen 
de CGB herhaaldelijk oordeelde dat een naar leeftijd gediff erentieerde werk-
geversbijdrage wel, maar de werknemerspremie niet viel onder de actuariële 
uitzondering van artikel 8 lid 3 WGBL.1264 In de literatuur werd die opvatting 
bestreden. Opgemerkt werd dat zowel de leeftijdsafhankelijke werknemers-
bijdrage als de werkgeversbijdrage onder de actuariële uitzondering viel maar 
tot een ongelijk (netto)loon leidde.1265 Gelet op de aangehaalde passage uit de 
wetsgeschiedenis is het standpunt van de CGB dat de werknemersbijdrage 
niet onder de actuariële uitzondering valt, moeilijk vol te houden. De CGB 
denkt daar zelf overigens anders over, zo volgt uit een op 18 december 2007 
gewezen oordeel.1266

De actuariële uitzondering van artikel 8 WGBL beperkt zich tot de pen-
sioenvoorziening en heeft geen betrekking op het beloningsverschil. In de nota 
naar aanleiding van het verslag ontweek de regering de vraag van de PvdA-
fractie of het beloningsverschil niet tot verboden leeftijdsonderscheid leidt. 
Zij antwoordde dat de totale loonkosten voor de werkgever bij een doorsnee-
premie en een leeftijdsafhankelijke werknemerspremie exact gelijk zijn.1267 
Dat is een nietszeggend antwoord. Voor de WGBL zijn de totale loonkosten 
voor de werkgever niet relevant. Wel relevant is het leeftijdsafhankelijke ver-
schil in beloning van de werknemer, dat is namelijk een arbeidsvoorwaarde 
in de zin van de WGBL. Bij de doorsneepremie ontstaat – anders dan bij 
de leeftijdsafhankelijke premieovereenkomst – juist géén beloningsverschil 
doordat de uniforme maatstaf gehanteerd wordt. Bij de leeftijdsafhankelijke 
werknemerspremie houdt de oudere werknemer minder nettoloon over dan 
de jongere werknemer.

Een objectieve rechtvaardiging voor dat beloningsverschil kan zijn de 
bescherming van de werknemer om een adequaat pensioenniveau te berei-
ken. Dat adequate pensioenniveau bereikt de oudere werknemer bij de leef-

1263 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 17, p. 92-93; zie ook de brief van SZW van 21 april 2005, 
Kamerstukken II 2004-05, 29 800 XV, nr. 82.

1264 CGB 2004-51 en 52, PJ 2004, 88 en 89; Een beschikbare premie als percentage van de pen-
sioengrondslag was volgens vaste jurisprudentie van de CGB wel toegestaan, evenals de 
mogelijkheid vrijwillig bij te sparen, CGB 2004-174, PJ 2005, 21; CGB 2005-138, PJ 2005, 113, 
overweging 4.13.

1265 E. Lutjens, M. Heemskerk, Leeftijdsonderscheid bij werknemerspremies: actuarieel toege-
staan of verboden verschil in beloning?, TPV 2005-3.

1266 CGB 2007-219, overweging 3.6.
1267 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 17, p. 93.
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tijdsafhankelijke werknemersbijdrage alleen wanneer hij een hogere premie 
inlegt dan de jongere werknemer. Uit de wetsgeschiedenis van de WGBL volgt 
dat een premieverschil is toegestaan wanneer daarmee voor alle leeftijdscate-
gorieën eenzelfde pensioen wordt bereikt.1268 Het is de vaste oordelenlijn van 
de CGB dat het hanteren van staff els uit het Staff elbesluit onder de actuariële 
uitzondering valt.1269 Het veroordelen van het daaruit volgende beloningsver-
schil zou de waarde van dat oordeel reduceren tot een lege huls. De CGB heeft 
moeite met de verplichte pensioenpremie, kennelijk omdat er dan geen eigen 
keuze van de werknemer voor het lagere nettoloon aan ten grondslag ligt.1270 
Ik acht een verplichte leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage verdedigbaar 
vanuit de beschermingsgedachte. De werkgever/pensioenuitvoerder kan de 
oudere werknemer onder voorwaarden ‘verplichten’ een lager nettoloon te 
accepteren in ruil voor een adequaat pensioen. Dat argument wordt versterkt 
wanneer de pensioenregeling het resultaat is van collectieve afspraken.1271 Een 
ander ondersteunend argument is de deelnemingscyclus, die er voor zorgt 
dat de verschillen over de gehele looptijd gedeeltelijk wegvallen.1272

Met inachtneming van het bovenstaande acht ik de leeftijdsafhankelijke 
werknemerspremie toelaatbaar. Een nadeel voor oudere werknemers blijft, 
dat zij pas op de pensioendatum zekerheid verkrijgen over de hoogte van de 
pensioenuitkering. De omvang van die uitkering is afhankelijk van de dan 
geldende ‘inkooptarieven’ voor het gerendeerde kapitaal.

§7.9 Oudere werknemers

§7.9.1 Geen onderbrengingsplicht voor 51-plussers?

Onder de PSW hoefden pensioentoezeggingen aan werknemers van 51 jaar en 
ouder niet ondergebracht te worden bij een pensioenuitvoerder (artikel 2 lid 3 
onder d PSW). De werkgever kon een bedrag op de balans reserveren dat vol-
doende was voor de verplichtingen en bij tussentijds vertrek een premievrije 
aanspraak meegeven.1273 Daarmee beoogde de wetgever te voorkomen dat hoge 

1268 Kamerstukken I 2003-04, 28 170, nr. C, p. 2-3.
1269 CGB 2006-140, PJ 2006-95, overweging 3.14.
1270 CGB 2004-174, PJ 2005, 21 met aantekening Langemeijer.
1271 HvJ EG 31 mei 1995, JAR 1995, 198 (Royal Copenhagen).
1272 M. Heemskerk, Gelijke Behandeling, in: E. Lutjens (red.), Pensioenwet. Analyse en commen-

taar, Kluwer, Deventer 2007. Het cyclus-argument is voor nuance vatbaar, aangezien de 
pensioenregeling gedurende de deelnemingscyclus gewijzigd kan worden of de voorwaar-
den anderszins wijzigen.

1273 Artikel 3 regeling vaststelling regels voor pensioentoezegging aan personen van 51 tot en 
met 59 jaar respectievelijk 60 jaar of ouder, Regeling van 15 juli 1994, Stcrt. 136, zoals deze 
regeling is gewijzigd bij de Regeling van 10 maart 1995, Stcrt. 1995, 53.
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pensioenkosten voor oudere werknemers een belemmering vormden om aan 
oudere werknemers een pensioentoezegging te doen.1274 De mogelijkheid om 
de pensioentoezegging van oudere werknemers in eigen beheer te houden, is 
vanaf 1 januari 2007 vervallen. Ook pensioenovereenkomsten met 51-plussers 
moeten bij een pensioenuitvoerder worden ondergebracht conform artikel 23 
PW. Op 31 december 2006 bestaande gevallen hoefden volgens de regering 
niet alsnog ondergebracht te worden.1275 Daarmee veronachtzaamt de regering 
de WGBL, die onmiddellijke werking heeft. De onderbrengingsplicht waar-
borgt dat de voor pensioen bestemde gelden niet verloren gaan bij een faillis-
sement. Dat is een voordeel in geld of natura dat de werknemer uit hoofde van 
zijn dienstbetrekking van de werkgever ontvangt. Dat criterium (beloning in 
de zin van artikel 141 EG-verdrag) bepaalt of de WGBL van toepassing is. Ik 
zie geen objectieve rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid. Vanaf 1 mei 
2004 moeten de pensioengelden van 51-plussers ondergebracht zijn. Gelet 
op de onmiddellijke werking van de WGBL geldt dat zowel voor de na 1 mei 
2004 verworven aanspraken als voor de opgebouwde aanspraken van vóór die 
datum. De volgende passage uit de wetsgeschiedenis onderstreept dat er geen 
rechtvaardiging is voor het onderscheid:

‘Het pensioen van werknemers van 51 jaar en ouder moet in dezelfde mate en op 
dezelfde manier gewaarborgd worden als het pensioen van werknemers jonger dan 
51 jaar. Daarbij past niet dat werknemers van 51 jaar en ouder het risico lopen dat 
de voor pensioen bestemde gelden in geval van een faillissement van de werkgever 
verloren gaan omdat hun pensioen door de werkgever in eigen beheer wordt uitge-
voerd, terwijl hun jongere collega’s dat risico niet lopen omdat hun pensioen bij een 
externe pensioenuitvoerder is ondergebracht.’1276

Juist oudere werknemers, voor wie de pensioendatum nadert, hebben belang 
bij het veilig onderbrengen van hun pensioengeld bij een pensioenuitvoerder. 
Zij kunnen een verlies aan pensioengeld nauwelijks meer repareren.

§7.9.2 Geen pensioenaanbod aan oudere werknemers?

De pensioenkosten van ouderen kunnen verlaagd worden door hen uit te slui-
ten van deelname aan de pensioenregeling. Dat drukt de arbeidskosten en 
versterkt hun arbeidsmarktpositie. Een werkgever mag oudere werknemers 
echter niet buiten de pensioenregeling houden door hen vanwege hun leef-

1274 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 46.
1275 Volgens artikel 19 IPW geldt eerbiedigende werking; Kamerstukken II 2005-06, 30 655, nr. 3, 

p. 8, 35.
1276 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 46.
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tijd geen aanbod voor het sluiten van een pensioenovereenkomst te doen. De 
tekst van de Pensioenwet sluit niet uit dat een werkgever een aanbod aan een 
oudere werknemer achterwege laat. Artikel 8 lid 5 PW bepaalt dat een werk-
gever die een aanbod doet voor het sluiten van een pensioenovereenkomst dat 
aanbod niet achterwege mag laten ten aanzien van een andere werknemer 
omdat die werknemer een bepaalde leeftijd nog niet heeft bereikt (tenzij de 
werknemer jonger is dan 21 jaar of het een tijdelijk overbruggingspensioen 
betreft). Niettemin acht ik het achterwege laten van een aanbod aan oudere 
werknemers op grond van hun leeftijd ontoelaatbaar. Uit de wetsgeschiede-
nis van de Pensioenwet volgt dat het de bedoeling is dat uitsluiting wegens 
een bepaalde leeftijd niet toelaatbaar is. Het accent ligt op de onmogelijkheid 
een hogere toetredingsleeftijd dan 21 jaar te hanteren.1277 Daar valt wellicht 
nog tegenin te brengen dat het doen van een aanbod iets anders is dan het 
hanteren van een toetredingsleeftijd.

Het niet aanbieden van een pensioenovereenkomst is een arbeidsvoor-
waarde in de zin van de WGBL. Dat leeftijdsonderscheid is niet toegestaan. 
De sanctie voor de werkgever die in strijd met de WGBL oudere werknemers 
geen aanbod doet om een pensioenovereenkomst te sluiten, is niet duidelijk. 
De nietigheidssanctie van artikel 13 WGBL is niet van toepassing nu er geen 
nietig beding is. Voor de hand liggend is om oudere werknemers hetzelfde 
aanbod te doen als andere vergelijkbare werknemers die tot dezelfde groep 
behoren.1278 De ongelijke behandeling moet gerepareerd worden zodat gelijke 
arbeid van gelijke waarde gelijk beloond wordt. De oudere werknemer heeft 
recht op dezelfde pensioenovereenkomst als zijn jongere collega. Hij heeft 
evenwel geen aanspraak op hetzelfde pensioen, omdat aanvaardbare leeftijds-
verschillen in de pensioenregeling – ik denk aan verschillende premiestaff els 
bij een premieovereenkomst – doorwerken.

§7.10 Gemitigeerde eindloonregeling

§7.10.1 Matiging als antimisbruikinstrument tegen hoge pensioenkosten

Een eindloonregeling stimuleert oudere werknemers om aan het einde van 
de carrière een zo hoog mogelijk loon te behalen. Bij een gemitigeerde eind-
loonregeling – ook wel gematigde eindloonregeling of knipbepaling genoemd 
– tellen salarisverhogingen voor oudere werknemers vanaf een bepaalde 
leeftijd niet (volledig) mee voor de berekening van het pensioenniveau. Een 

1277 Kamerstukken II 2005-06, 30413, nr. 3, p. 6-7.
1278 L.J. Tutein Nolthenius-Hamsma, De Pensioenwet: het aanbod voor een pensioenovereen-

komst, P&P 2006/4.
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salarisstijging boven de 55 jaar (of een andere leeftijd) is niet pensioengevend. 
Een variant daarop is om boven de 55 jaar het gemiddelde van de laatste 5 
pensioengrondslagen (of een ander aantal) te nemen.

De matiging verlaagt de pensioenkosten van oudere werknemers en 
bevordert daarmee hun arbeidsmarktpositie. Voor oudere werknemers moet 
de pensioenaanspraak bijna volledig uit de premie worden gefi nancierd 
omdat het verwachte rendement op de premie gering is. Bovendien moet de 
salarisverhoging voor alle achterliggende jaren gefi nancierd worden (de zoge-
naamde backservice). De bevriezing van (of beperkte invloed op) de hoogte 
van de pensioenuitkering drukt de kosten van oudere werknemers. Overi-
gens is het eff ect van de matiging op de arbeidsdeelname verwaarloosbaar 
klein. Rond de eeuwwisseling zijn veel eindloonregelingen vervangen door 
middelloonregelingen.1279 Bovendien is er een groot risico dat de matiging 
verboden leeftijdsonderscheid meebrengt (zie §7.10.2). Vóór de inwerking-
treding van de WGBL kwamen gematigde eindloonregelingen veelvuldig 
voor. In 2002 bevatte zo’n 60% van de pensioenregelingen een gematigde 
eindloonregeling.1280 In 2004 had 10% van de deelnemers aan een verplicht 
bedrijfstakpensioenfonds (niet verplicht bpf 24%) en 17% van de deelnemers 
aan een ondernemingspensioenfonds een gematigde eindloonregeling. Voor 
verzekerde regelingen was dat 29,4%.1281

§7.10.2 Matiging eindloon: verboden leeftijdonderscheid?

Het aangevoerde legitieme doel voor het leeftijdsonderscheid in de gema-
tigde eindloonregeling is meestal pensioenkostenbeheersing, voorkoming 
van pensioenpromoties en/of beperking van de solidariteit.1282 Een pensi-
oenpromotie, waarbij aan het eind van de carrière het pensioenniveau wordt 
verhoogd zonder dat daar een zakelijke reden voor is, wordt tegengegaan door 
de matiging.1283 Matiging reduceert bovendien het risico dat werkgever en 
werknemer samenspannen om een hoger pensioen te realiseren waarbij de 
kosten worden meebetaald door het collectief. Bij een pensioenregeling die 

1279 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 39.
1280 J.M. van Harten, R. van der Velden, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid 

en pensioenregelingen, WFR 2004, 689, met verwijzing naar PVK, Pensioenmonitor, Niet 
fi nanciële gegevens pensioenfondsen, Apeldoorn 2002.

1281 PVK 2004, Pensioenmonitor niet fi nanciële gegevens pensioenfondsen, stand van zaken 1 
januari 2004, Apeldoorn. 

1282 R.C.A.M. Langemeijer, De gevolgen voor pensioenen van de Wet gelijke behandeling op 
grond van leeftijd bij de arbeid, SR 2004, 34; J. van Riemsdijk, Knipregelingen en de Wet 
gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, P&P 2003, p. 15-21; vergelijk ook J.M. 
van Harten, R. van der Velden, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid en 
pensioenregelingen, WFR 2004, 689.

1283 Kamerstukken I 2003-04, 28 170 C, p. 5. 
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voor de bedrijfstak geldt, worden die kosten via de doorsneepremie afgewen-
teld op de gehele bedrijfstak. Het omslaan van de kosten naar de jongeren zet 
de solidariteit onder druk. De STAR heeft meermalen aangedrongen op mati-
ging door met het oog op de beheersing van pensioenkosten in overweging 
te geven ‘eindloonregelingen te mitigeren voor forse salarisverhogingen vlak 
voor de pensioendatum’.1284 Dat standpunt werd onderschreven in het door de 
regering en de STAR gesloten convenant uit 1997.1285

Sinds de WGBL is de gematigde eindloonregeling aangeschoten wild. 
Een belangrijke aanwijzing daarvoor was reeds te vinden in de parlemen-
taire geschiedenis. Bij de Memorie van Antwoord in de Eerste Kamer kwam 
de gemitigeerde eindloonregeling expliciet aan de orde. Het voorkomen 
van oneigenlijke solidariteit (pensioenpromoties vlak voor vertrek met een 
enorme backservice als gevolg) is een legitiem doel en mogelijk passend1286 
maar strandt op de noodzakelijkheid:

‘De kans dat de rechter van mening is dat aansluiting bij leeftijd in gematigd/ge-
mitigeerd eindloonregelingen geen noodzakelijk middel is om dit doel te bereiken, 
moet reëel worden geacht. Het doel kan namelijk ook bereikt worden door in plaats 
van aan te sluiten bij een bepaalde leeftijd, aan te sluiten bij een bepaald niveau 
van salarisstijgingen. Bijvoorbeeld door in de pensioenregeling op te nemen dat 
salarisstijgingen die meer dan x% boven de jaarlijkse CAO-loonstijging uitkomen 
niet meetellen voor de berekening van het pensioen. Op die manier wordt met 
een ander middel waarbij geen sprake is van onderscheid naar leeftijd, hetzelfde 
resultaat bereikt.’1287

Op 4 mei 2004 – amper 3 dagen na de inwerkingtreding van de WGBL – 
oordeelde de CGB al – onder verwijzing naar bovenstaande passage – dat 
het gemitigeerde eindloonstelsel leeftijdsdiscriminatie meebracht nu er 
alternatieven waren.1288 Als alternatief kan in de pensioenregeling worden 
opgenomen dat individuele salarisverhogingen voor iedereen slechts voor 

1284 Stichting van de Arbeid, Moderne en betaalbare pensioenen voor alle werknemers, geactu-
aliseerde agenda met aanbevelingen voor het decentrale pensioenoverleg voor de komende 
jaren, publicatienr. 2001/5, Den Haag 2001, p. 18; Stichting van de Arbeid, Aanbevelingen 
gericht op vernieuwing van pensioenregelingen, publicatienr. 1997/6, Den Haag, mei 1997, 
p. 10.

1285 Convenant inzake de arbeidspensioenen, overeengekomen tussen het kabinet en de Stich-
ting van de Arbeid op 9 december 1997, publicatienr. 1997/12, Den Haag 1997.

1286 Passend CGB 2004-122; niet passend: CGB 2004-46.
1287 Kamerstukken I 28 170, nr. C, p. 5.
1288 CGB 2004-46, PJ 2004, 76 met aantekening Lutjens. Overigens werd ten overvloede beslist 

ten aanzien van de noodzakelijkheid, nu er geen werkelijke behoefte bestond aan de miti-
gering. In de vijf jaar voor het oordeel had slechts in één geval een werknemer niet zijn sala-
risplafond bereikt.
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een bepaald percentage meetellen voor de berekening van het pensioen, 
zodat alleen de normale loontred in de pensioenopbouw wordt meegenomen, 
aldus de CGB.1289 Ook de CGB-oordelen daarna bieden weinig perspectief 
om het leeftijdsonderscheid van de matiging te rechtvaardigen.1290 In oordeel 
2004-122 werden twee varianten afgekeurd.1291 In de eerste regeling telden 
salarisverhogingen vanaf een bepaalde leeftijd niet of in beperkte mate mee 
voor de berekening van het pensioen. De tweede regeling betrof een eind-
loonregeling, waarbij vanaf een bepaalde leeftijd van een eindloonsysteem 
wordt overgegaan op een geïndexeerd middelloon systeem.

Het is evenmin toegestaan deelnemers die vóór 1 mei 2004 55 jaar waren 
een beperkte backservice te geven. Dat leidde volgens de CGB tot onderscheid 
met werknemers die na 1 mei 2004 55 jaar zijn geworden, waarvoor geen 
rechtvaardiging is.1292 Daardoor moest voor bestaande gevallen (55-plussers) 
ook over de loonsverhogingen van vóór 1 mei 2004 alsnog backservice ver-
leend worden. De matiging voor 55-plussers werd daarmee teruggedraaid 
zodat het leeftijdsonderscheid werd opgeheven. De onvoorziene kosten vorm-
den geen rechtvaardiging voor het onderscheid. Die uitkomst is begrijpelijk 
nu de WGBL geen uitgestelde maar onmiddellijke werking kent, conform 
aanbeveling 166 van de aanwijzingen voor de regelgeving.1293 Dat brengt mee 
dat de wet ook van toepassing is op hetgeen bij haar inwerkingtreding bestaat, 
zoals bestaande rechtsposities en verhoudingen.

Afvlakking van de premiestaff el bij 50 jaar vormt eveneens verboden leef-
tijdsonderscheid.1294 In de casus van het CGB-oordeel werd de premiestaff el 
afgevlakt door het opbouwpercentage voor de hoogste drie leeftijdscohor-
ten gelijk te houden, in plaats van de progressieve toename van de fi scaal 
maximale staff el. Door het afvlakken van de premiestaff el werd niet voor 
alle leeftijdscategorieën een zelfde pensioen bereikt. Daarom is de actuariële 
uitzondering van artikel 8 lid 3 WGBL niet van toepassing. Aangezien een 
procentuele verlaging van de staff el een alternatief vormt, is het leeftijds-
onderscheid niet gerechtvaardigd.

Enigszins onderbelicht in de discussie blijft de solidariteitsdruk die de 
matiging beoogt te bestrijden. De pensioeninkoop voor ouderen is duurder 
en ouderen hebben doorgaans meer backservicejaren dan jongeren. Betoogd 
is dat de onevenredige druk op de solidariteit derhalve vooral een ouderenpro-

1289 CGB 2004-46, PJ 2004, 76, overweging 4.13.
1290 CGB 2005-145, PJ 2005-120, overwegingen 4.5-4.7.
1291 CGB 2004-122.
1292 CGB 2005-215, PJ 2006, 5.
1293 Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 18 november 1992, 

nr. 92M008337, houdende vaststelling van de Aanwijzingen voor de regelgeving, Stcrt. 
1992, 230. Inwerking getreden op 1 januari 1993.

1294 CGB 2005-157, PJ 2005-114.
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bleem is en dat algemene mitigering daarom geen passend alternatief is.1295 
Dat argument overtuigt (mij) niet. Bestrijding van oneigenlijke solidariteit is 
niet leeftijdsgebonden. Weliswaar springt een onzakelijke pensioenpromotie 
op 60-jarige leeftijd meer in het oog, een onzakelijke promotie op 45-jarige 
leeftijd tast eveneens de solidariteit aan. Dat de solidariteitskosten op 60-jarige 
leeftijd (veel) hoger kunnen zijn, vormt geen argument om oneigenlijke soli-
dariteit op jongere leeftijd niet aan te pakken. Het doel moet niet zijn gelegen 
in het tegengaan van leeftijdsgerelateerde pensioenpromotie, maar in het 
tegengaan van onzakelijke promotie voor alle leeftijdscategorieën.

Gesteld is eveneens dat een algemene mitigering tot indirect leeftijds-
onderscheid leidt omdat doorgaans jongere werknemers carrière maken.1296 
De praktijk laat zien dat oudere werknemers minder vaak doorgroeien naar 
een andere (hogere) functie of reeds aan de top van hun salarisschaal zitten. 
Zo dat tot onderscheid leidt, dan is dat minder onderscheidend dan het directe 
leeftijdsonderscheid van de leeftijdsgerelateerde mitigering. Een rechtvaardi-
ging voor dat onderscheid is wellicht de niet leeftijdgerelateerde beloning.

Uit bovenstaande blijkt dat er (nog) geen succesvolle rechtvaardiging 
voor een mitigering is geweest. Dat kan er toe bijdragen dat werkgevers en 
pensioenuitvoerders de gelijke behandeling tot stand brengen door de eind-
loonregeling te wijzigen. Ik denk daarbij aan maximering van de backservice 
voor alle werknemers tot een bepaald percentage loonstijging (algemene miti-
gering). Denkbaar is ook dat werkgevers of uitvoerders overstappen naar een 
middelloonregeling. Saillant detail is dat CGB in de middelloonregeling van 
het ABP het leeftijdsonderscheid bij de opbouw van het ouderdomspensioen 
objectief gerechtvaardigd achtte.1297

De (on)houdbaarheid van de gematigde eindloonregeling werd tijdens de 
parlementaire behandeling van de Pensioenwet opnieuw aan de orde gesteld. 
De regering hield zich toen op de vlakte met de opmerking dat altijd per geval 
moet worden bekeken of mitigering objectief te rechtvaardigen is.1298 Gelet op 
bovenstaande is de kans op zo’n rechtvaardiging verwaarloosbaar klein.1299 In 
haar brief van 27 juli 2005 komt ook toezichthouder DNB tot de conclusie dat 
een objectieve rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid in de gematigde 
eindloonregelingen ‘niet eenvoudig’ kan worden gevonden.1300

1295 A. Pásztor, Eerste oordelen CGB over leeftijdsdiscriminatie discutabel, PM 2004-8/9.
1296 A. Pásztor, Eerste oordelen CGB over leeftijdsdiscriminatie discutabel, PM 2004-8/9, p. 22.
1297 CGB 2006-101 en102, PJ 2006-84.
1298 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 17, p. 94.
1299 In gelijke zin R.C.A.M. Langemeijer, De gevolgen voor pensioenen van de Wet gelijke 

behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, SR 2004, 34. Eveneens kritisch, K. Bitter, 
Gelijke behandeling in tweedepijlerpensioenen: een overzicht (II), PM 2005/2.

1300 Brief DNB d.d. 27 juli 2005.
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§7.10.3 De fi scale knipbepaling

De gematigde eindloonregeling is fi scaal (nog steeds) toelaatbaar op grond 
van de knipbepaling in artikel 10b lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Loonbelas-
ting (UBLB):

‘Voorzover over loonbestanddelen pensioen wordt opgebouwd volgens een eindloon-
stelsel komen loonstijgingen in de periode die aanvangt vijf jaar direct voorafgaande 
aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum in aanmerking tot ten 
hoogste 2 percent boven de gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, 
inclusief bijzondere beloningen, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, met dien verstande dat in elk geval in aanmerking komen loonstijgingen 
als gevolg van gangbare functiewijzigingen of gangbare leeftijdsperiodieken.’

De fi scale knipbepaling is afgestemd op de gematigde eindloonregeling en 
beoogt fi scale faciliëring van pensioenpromoties te voorkomen.1301 Vijf jaar 
voor de vaste pensioendatum mag maximaal 2% boven de loontred pen-
sioengevend zijn. In de wetsgeschiedenis heeft de regering aangegeven dat 
die bepaling ‘zich niet goed verhoudt tot de WGBL’ en dat daarom bezien 
zou worden of de bepaling moest worden herzien.1302 Dat nader beraad heeft 
niet geleid tot aanpassing van de fi scale knipbepaling. De Adviescommissie 
fi scale behandeling pensioenen adviseerde om de vijfjareneis in artikel 10b 
UBLB te schrappen omdat die bepaling waarschijnlijk verboden leeftijdson-
derscheid tot gevolg had. Staatssecretaris Wijn legde dat advies terzijde onder 
verwijzing naar een advies van de Raad van State die bezwaren had tegen een 
algemene beperking gedurende de hele loopbaan. Inbreuken op het eindloon 
waren voor de Raad slechts aanvaardbaar bij oneigenlijk gebruik, zoals bij 
de pensioenpromotie. Hij gaf aan een beperking tot een periode direct voor 
pensionering niet onredelijk te vinden. Een manco is dat de staatssecretaris 
in zijn brief nauwelijks ingaat op de volgens de adviescommissie gebrekkige 
motivering (onder andere het niet nalopen van de WGBL toetselementen) van 
de Raad van State. Mede gelet op het advies van de Raad van State betwijfelt 
de staatssecretaris of de CGB een pensioenregeling die uitgaat van de knip-
bepaling als verboden leeftijdsonderscheid zou aanmerken. Die constatering 
is in het licht van de hierboven beschreven andersluidende oordelen van de 
CGB onbegrijpelijk.

De fi scale wetgeving schrijft gematigde eindloonregelingen voor, terwijl 
dat civielrechtelijk uiterst dubieus is. Weliswaar vallen de fi scale maatregelen 

1301 Brief d.d. 31 mei 2006 nr. DB06-116, Reactie op advies Adviescommissie fi scale behande-
ling pensioenen, p. 5.

1302 Kamerstukken I 2003-04, 28 170, nr. C, p. 5.
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niet onder de WGBL, maatschappelijk is het wenselijk dat civielrecht en fi s-
caal recht op elkaar aansluiten. Sociale partners kunnen zich niet disculperen 
door te stellen dat zij voldoen aan de fi scale wetgeving.1303 Bovendien bepaalt 
artikel 16 van richtlijn 2000/78 – zakelijk weergegeven – dat lidstaten er voor 
moeten zorgen dat alle wettelijke bepalingen die in strijd zijn met de gelijke-
behandeling, worden afgeschaft. Dat geldt temeer aangezien Nederland op 
grond van artikel 10 EG-verdrag (het gemeenschapstrouw artikel) gehouden 
is de nakoming van EG-recht – in casu de gelijkebehandelingswetgeving – te 
verzekeren. Het schrappen van de vijfjaargrens in artikel 10b UBLB is om 
bovenstaande redenen noodzakelijk.

§7.10.4 De rechtsgevolgen van verboden mitigering

Het gematigde eindloonbeding in het pensioenreglement is in veel gevallen 
nietig. Oudere werknemers die ten onrechte zijn geconfronteerd met de miti-
gering kunnen met een beroep op de WGBL gelijke behandeling afdwingen. 
Voor hen geldt in beginsel de gunstigere leeftijdsonafhankelijke regeling. Zij 
kunnen aanspraak maken op een hogere pensioengrondslag. Een voorbeeld 
verduidelijkt dit. Stel dat vast komt te staan dat een gematigde eindloonregeling 
waarbij voor 55-plussers salarisverhogingen niet zijn meegenomen verboden 
leeftijdsonderscheid vormt. Uitgangspunt is dat het eindloon van 55-plussers 
verhoogd moet worden met de salarisverhogingen na 55 jaar (levelling up). 
Voor oudere werknemers betekent ‘reparatie’ van de matiging een verhoging 
van de levenslange pensioenuitkering. De backservice maakt het fi nancieel 
belang groot, al voeg ik daar aan toe dat oudere werknemers doorgaans aan 
het einde van hun loopbaan geen grote salarissprongen maken. Aangezien 
er een verjaringstermijn van vijf jaar geldt (artikel 3:307 BW), dienen oudere 
werknemers te ageren binnen vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is gewor-
den. Desondanks is het fi nanciële risico van een verboden mitigering groot.

Slechts voor gevallen waar levelling up naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is, mag die uitkomst mijns inziens worden 
gecorrigeerd. Waar duidelijk sprake is van een onzakelijke pensioenpromotie 
gaat het niet meer om het wegnemen van nadeel maar om het onterechte 
toekennen van voordelen. Er is dan geen sprake meer van gelijke gevallen (de 
pensioenpromotie overstijgt het opheff en van het nadeel) en daarom hoeft 
er niet meer gelijk behandeld te worden. De onaanvaardbaarheid heeft dan 
betrekking op de oneigenlijke solidariteit die gevraagd wordt door de onzake-
lijke backserviceverplichtingen om te slaan naar het collectief. Wanneer de 
oudere werknemer op 60-jarige leeftijd een onzakelijke salarisstijging heeft 

1303 Zie ook CGB 2001-60.
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ontvangen (pensioenpromotie) mag dit mijns inziens gecorrigeerd worden 
tot de normale loontred.

§7.11 Pensioenopbouw bij demotie en deeltijdwerk

§7.11.1 Bescherming opgebouwde aanspraken bij salarisdaling

De pensioenwetgeving stimuleert demotie en deeltijdwerk. De oudere werk-
nemer met een eindloonregeling die in deeltijd gaat werken of instemt met 
demotie, wordt niet geconfronteerd met een lagere pensioenuitkering. In 
artikel 18 PW staat, zakelijk weergegeven, dat bij een verlaging/wijziging 
van de pensioengrondslag opgebouwde aanspraken behouden blijven. Ieder 
beding waardoor opgebouwde aanspraken na verlaging van de pensioen-
grondslag gewijzigd worden, is nietig. De wetsgeschiedenis verwijst expliciet 
naar demotie (‘in dezelfde of een andere functie tegen een lager salaris gaan 
werken op het einde van de loopbaan’) en deeltijdwerk.1304 Bij onverkorte toe-
passing van de eindloonsystematiek leiden demotie en deeltijdwerk tot een 
lager eindloon en lagere pensioenaanspraken. Artikel 18 voorkomt die daling 
van de opgebouwde aanspraken door een verplichte achterwaartse knip1305 
aan te brengen.1306

Het materiële eff ect van de wettelijke knipbepaling is zeer beperkt. In 
de wetsgeschiedenis wijst de regering op cijfers van DNB waaruit blijkt dat 
op 1 januari 1990 al voor 90% van de deelnemers met een eindloonregeling 
een dergelijke knipbepaling gold. Tevens zijn de meeste eindloonregelingen 
omgezet in middelloonregelingen.1307 In 2007 valt het merendeel van de 
werknemers onder een middelloonregeling.1308 Voor middelloonregelingen, 
kapitaalovereenkomsten of premieovereenkomsten is de betekenis van de 
achterwaartse knipbepaling verwaarloosbaar. De knipbepaling biedt oudere 
werknemers met een premieovereenkomst geen bescherming tegen een 
daling van de beleggingen.

1304 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 38, 187; nr. 17, p. 108.
1305 Zie reeds SER advies 1999/17, Bevordering arbeidsdeelname ouderen, Den Haag, SER 

1999.
1306 A. Pásztor, Wijziging van een pensioenregeling; deel 2: de materiële aspecten, AR 2006, 14; 

P.M.C. de Lange, De belangrijkste vernieuwingen in het pensioenrecht door de invoering 
van de Pensioenwet, WPNR 2007/6704. 

1307 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 39.
1308 A.T.J.M. Jacobs, Pensioenrecht, Kluwer, Deventer 2007, p. 108.
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§7.11.2 Demotie en deeltijd zonder nadelige toekomstige pensioengevolgen

Een verdergaande stimulans van demotie en deeltijdwerk is mogelijk (maar 
niet wettelijk voorgeschreven) door vanaf een bepaalde leeftijd voor de toekom-
stige pensioenopbouw geen rekening meer te houden met de salarisdaling.1309 
Oudere werknemers krijgen daardoor als het ware een pensioensubsidie. De 
vermindering van het salaris leidt niet tot een lagere pensioenopbouw. Die 
facultatieve mogelijkheid moet dan wel zijn opgenomen in de pensioenrege-
ling. Uit de pensioenregeling moet tevens blijken wie die voortzetting van 
de hogere pensioenopbouw betaalt. De pensioenregeling voorziet dan in een 
voorwaartse of opwaartse knipbepaling, waarbij voor toekomstige pensioen-
opbouw opwaarts wordt aangesloten bij het hogere pensioengevend loon. 
Deze optie biedt in tegenstelling tot artikel 18 PW niet alleen bescherming 
aan deelnemers aan een eindloonregeling, maar aan alle oudere werknemers 
van wie het salaris daalt wegens demotie of deeltijdwerk.

De voorwaartse knipbepaling wordt fi scaal ondersteund. Voor de fi s-
cale bepaling van het pensioengevend loon mag een loonsverlaging buiten 
beschouwing blijven, voor zover deze het gevolg is van het terugtreden naar 
een lager gekwalifi ceerde functie in de periode die aanvangt 10 jaar direct 
voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum van 
het pensioen.1310 Dat geldt eveneens voor een loonsverlaging die het gevolg is 
van het aanvaarden van een deeltijdfunctie in die laatste 10 jaar voor pensioen-
ingang, voor zover de omvang van het deeltijddienstverband niet lager is dan 
50% van de diensttijd direct voorafgaand aan de bedoelde 10-jaarperiode.1311 
Bij een pensioenleeftijd van 65 jaar gelden de gunstige fi scale voorzienin-
gen voor deeltijdwerk en demotie vanaf 55 jaar. Ondanks het feitelijk lagere 
salaris blijft de pensioenopbouw gebaseerd op het hogere oude loon. Dat pen-
sioengevend loon mag in de tien jaren voorafgaand aan de pensioendatum 
worden verhoogd met de loonindex in de bedrijfstak. Een verhoging van het 
deeltijdsalaris mag – naast een aanpassing aan de loonindex in de bedrijfs-
tak – leiden tot een evenredige verhoging van het pensioengevend loon. De 
deeltijdwerknemer die doorgroeit naar een hogere functie mag die loongroei 
(loopbaanontwikkeling) van de fi scus terugzien in zijn pensioen.1312

Ter illustratie geef ik een voorbeeld. Een werknemer met een pensioenge-
vend loon van € 50.000 gaat drie jaar voor de pensioendatum van 65 jaar 50% 

1309 R.C.A.M. Langemeijer, De gevolgen voor pensioenen van de Wet gelijke behandeling op 
grond van leeftijd bij de arbeid, SR 2004, 34.

1310 Artikel 10b lid 3 Uitvoeringsbesluit Wet LB.
1311 Artikel 10ab lid 4 Uitvoeringsbesluit Wet LB.
1312 Besluit 27 augustus 2003 CPP03/233M.
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werken. Het salaris stijgt jaarlijks met 4%. Zijn inkomens- en pensioenposi-
tie zien er dan als volgt uit:

Leeftijd Salaris Pensioengevend loon

62 jaar € 26.000 (50% x 50 000 x 1,04) € 52.000 (100/50 x 26 000)

63 jaar € 27.040 (26.000 x 1.04) € 54.080 (100/50 x 27 040)

64 jaar € 28.122 (27.040 x 1,04) € 56.244 (100/50 x 28 122)

Gaat een werknemer meer dan tien jaar vóór de pensioendatum in deeltijd 
werken, dan mag het pensioengevend loon met behulp van een gewogen 
deeltijdfactor worden berekend. Zonder die soepele houding zou het werken 
in deeltijd leiden tot een hogere pensioenopbouw dan fi scaal toegestaan is. 
Die uitkomst achtte de staatssecretaris ongewenst en onredelijk. Een werk-
nemer die 20 jaar lang voltijds werkt, vervolgens 5 jaar 70% en vijftien jaar 
50% komt op een gewogen gemiddelde van 77,5% uit (20/40 x 100% + 5/40 x 
70% + 15/40 x 50%). Bij een voltijds pensioengevend loon van €50.000 is het 
pensioengevend loon dan €38.750 (77.5% x 50.000).1313

In de wetsgeschiedenis werd aangekaart of de regel dat mag worden 
uitgegaan van het jaarloon voorafgaande aan de demotie of het deeltijdwerk 
ook van toepassing was op de levensloopinleg. De regering antwoordde dat 
dit een sympathieke gedachte was, die paste binnen het beleid om deeltijd-
verlof en demotie voorafgaand aan pensionering te stimuleren. Dat zou in 
lagere regelgeving mogelijk gemaakt moeten worden.1314 Voor levensloop is 
die mogelijkheid inmiddels wet.1315 Oudere werknemers die ‘een stapje terug 
doen’ maar in het arbeidsproces blijven, kunnen levensloop opbouwen op 
basis van het hogere oude loon.

§7.11.3 Deeltijdwerk en pensioenopbouw naar rato

Dat het fi scaal mogelijk is om de pensioenopbouw voort te zetten op basis van 
het hogere voltijds pensioengevend loon, is geen garantie dat pensioenrege-
lingen ook zo zijn ingericht. Sociale partners zijn geenszins verplicht de fi s-
cale opties te benutten. Het kan dus goed zijn dat oudere werknemers die in 
deeltijd werken slechts naar rato pensioen opbouwen. Gelet op artikel 8 PW 
en artikel 7:649 BW lijkt het mij niet verdedigbaar dat voor deeltijdwerkers 
het pensioengevend loon bestaat uit het feitelijk loon minus de volledige fran-
chise. Een voorbeeld verduidelijkt dit. Een werknemer met een jaarsalaris van 

1313 Besluit 27 augustus 2003 CPP03/233M; Vergelijk J.J.M. Jansen, Wijzigingen in de loonbelas-
ting en het pensioenrecht, SR 2003, 93.

1314 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 57.
1315 Artikel 61 e lid 3 Uitvoeringsregeling LB 2001.
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€ 44.000 gaat in deeltijd (50%) werken. De pensioenregeling kent een fran-
chise van € 18.000. Toepassing van het feitelijk loon minus de franchise zou 
meebrengen dat de werknemer pensioen opbouwt over slechts € 4.000.1316 Op 
grond van artikel 8 lid 2 PW moet het loon worden herleid naar voltijdbasis, 
in casu € 44.000. Het pensioengevend loon is dan € 44.000 - € 18 000 = € 
26.000. Bij een opbouwpercentage van 1,75% bouwt de voltijdwerknemer dan 
€ 455 op. De deeltijdwerknemer bouwt dan de helft daarvan (€ 227,50) op. 
Ook uit de wetsgeschiedenis volgt dat deeltijdwerknemers pensioen verwer-
ven naar rato van het pensioen dat zij zouden krijgen als zij voltijds zouden 
werken.1317

§7.11.4 Leeftijdsonderscheid en pensioenopbouw bij deeltijdwerk en demotie

Pensioenregelingen met een opwaartse knipbepaling die aansluiten bij de 
fi scale regelgeving bevatten leeftijdsonderscheid. De knipbepaling faciliteert 
slechts een hogere pensioenopbouw dan het feitelijk loon voor degenen die 
zich 10 jaar voor de pensioeningangsdatum bevinden. Het zijn bijna per defi -
nitie oudere werknemers die daarvoor in aanmerking komen. Dat brengt mee 
dat jongere werknemers worden uitgesloten. Als objectieve rechtvaardiging 
voor dat leeftijdsonderscheid is in de literatuur aangevoerd dat de arbeids-
deelname van ouderen wordt bevorderd.1318 Dat legitieme doel sluit aan bij 
het overheidsbeleid en het fi scale beleid. In die zin kunnen sociale partners 
een beroep doen op de refl exwerking van artikel 7 lid 1 onder a WGBL.1319 
Van de passendheid en de noodzakelijkheid ben ik minder overtuigd. Niet 
zeker is of een hogere pensioenopbouw dan het feitelijk pensioengevend 
loon er toe leidt dat ouderen langer aan het arbeidsproces deelnemen. Met 
enige kwade wil kan zelfs gesteld worden dat de deeltijdfaciliteit leidt tot een 
lagere arbeidsdeelname (minder arbeidsuren). Ten aanzien van demotie kan 
ik mij voorstellen dat oudere werknemers eerder geneigd zijn om akkoord te 
gaan met een salarisverlaging indien dat geen pensioengevolgen heeft. Mij 
dunkt dat dit niet leidt tot langer doorwerken maar tot anders doorwerken. 
Dat kan natuurlijk eveneens een arbeidsmarktinstrument zijn om oudere 
werknemers aan het werk te houden en hun bescherming te verzekeren 
(vergelijk artikel 6 lid 1 onder a Richtlijn 2000/78). Een uitwerking daar-
van is de bescherming van de pensioenpositie van oudere werknemers die 

1316 (50% x 44000) – 18000.
1317 Kamerstukken II 30 413, nr. 3, p. 37.
1318 E.M. Schols-Van Oppen & H.W.L.A. de Lange, Verboden onderscheid in pensioenregelingen, 

Amersfoort: SDU 2003, p. 102. 
1319 R.C.A.M. Langemeijer, De gevolgen voor pensioenen van de Wet gelijke behandeling op grond 

van leeftijd bij de arbeid, SR 2004, 34. 
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minder belastende arbeid willen verrichten. Dat lijkt mij legitiem en passend 
omdat zowel demotie als deeltijdwerken leiden tot minder belastende arbeid 
met behoud van een hoger pensioen. De noodzakelijkheid van de 10-jaars-
grens vind ik minder vanzelfsprekend. De opwaartse knipbepaling kan ook 
leeftijdsonafhankelijk worden vormgegeven. Een werkgever moet aantonen 
waarom het geoorloofd is om jongere werknemers (die meer dan tien jaar 
afstaan van hun pensioendatum) die kiezen voor minder belastende arbeid 
en hun pensioenniveau willen behouden niet diezelfde faciliteit te bieden. 
Dat de werkgever daarin slaagt, is geenszins uitgesloten.1320 Mijns inziens 
zijn de volgende argumenten denkbaar, die per sector of geval beoordeeld 
moeten worden. Het belangrijkste argument is dat de maatregel zich richt op 
de bescherming van oudere werknemers, die in een andere positie verkeren 
dan hun jongere collega’s. Oudere werknemers hebben minder mogelijkhe-
den om hun pensioenopbouw bij te sturen en zijn (in sommige sectoren/
beroepen) minder goed bestand zijn tegen een zware arbeidsbelasting. Met 
name dat laatste punt vereist toelichting en onderbouwing. Daarbij kan aan-
gesloten worden bij het in hoofdstuk 3 vermelde onderzoek naar de belasting 
van functies en de relatie tussen leeftijd en belasting.1321 Het trekken van een 
leeftijdsgrens – in casu de leeftijd tien jaar voor de pensioendatum – blijft 
altijd arbitrair maar kan onderbouwd worden door te verwijzen naar de fi scale 
regelgeving en de grenzen aan de solidariteit. De werkgever/pensioenuitvoer-
der stelt dan dat de regeling bedoeld is voor oudere werknemers en dat de 
grens redelijk is. Wanneer de hogere pensioenopbouw dan op basis van het 
reële loon mede gefi nancierd wordt door de collectiviteit is een begrenzing 
van die solidariteit verdedigbaar.

§7.12 Deeltijdpensioen

§7.12.1 Deeltijdpensioen als instrument om arbeidsdeelname ouderen te verhogen

Met enige regelmaat wordt van verschillende kanten – werkgevers, vakbon-
den, SER en wetenschap – bepleit om deeltijdpensioen te bevorderen om 
zo oudere werknemers langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.1322 

1320 Anders, J.M. van Harten, R. van der Velden, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd 
bij arbeid en pensioenregelingen, WFR 2004, 689.

1321 M. van den Bogaard, W. de Lange & W. van Poppel, De wenselijkheid van het maken van 
onderscheid naar leeftijd, Tilburg, februari 2005. Het rapport en de checklist zijn beiden te 
vinden op www.cgb.nl .

1322 Bonden en werkgevers: Bevorder deeltijdpensioen, Trouw, 7 februari 2006; Nederlanders 
voelen veel voor een deeltijdpensioen, Trouw 16 oktober 2007; SER 2005/2, Van alle leef-
tijden, Den Haag 2005, p. 56-57; A.H.O. van Soest, Geleidelijke pensionering lijkt in ieders 
belang te zijn, PM 2008/4. 
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De veronderstelling is, dat geleidelijke uittreding de werkdruk verlaagt en 
zo overbelasting voorkomt. Bovendien kan de werknemer zich beter voorbe-
reiden op de toename aan vrije tijd. Geleidelijke uittreding zorgt in die visie 
voor langere aanwezigheid van kennis en expertise van ouderen.1323 Onder-
zoek wijst uit dat onder werknemers belangstelling bestaat om aan het einde 
van hun loopbaan in deeltijd door te werken, in combinatie met deeltijdpen-
sioen.1324 Zo’n dertig procent van de werknemers tussen 45 en 60 jaar uit het 
onderzoek was bereid langer door te werken wanneer dat in deeltijd gecombi-
neerd met een deeltijdpensioen mogelijk was.

De Pensioenwet bevat geen verplichting om deeltijdpensioen te facilite-
ren. Niet alle pensioenregelingen kennen deeltijdpensioen. Uit antwoorden 
op Kamervragen blijkt dat per 1 januari 2005 121 pensioenfondsen pen-
sioenregelingen uitvoerden die deelnemers de keuzemogelijkheid boden voor 
deeltijdpensioen. Het betrof 15% van de fondsen, goed voor 12% van de werk-
nemers.1325 Het gebruik van deeltijdpensioen heeft sindsdien een grotere vlucht 
genomen. Meer fondsen hebben gekozen voor deeltijdpensioen, waaronder 
grote spelers als het ABP en PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). Bij pre-
pensioenregelingen voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 is de deeltijd-
eis fi scaal vereist om van het overgangsrecht te kunnen profi teren (zie §7.4.1). 
In een mei 2008 verschenen kabinetsnotitie wordt opgemerkt dat in de praktijk 
niet vaak gekozen wordt voor deeltijdpensioen. Het kabinet treedt daarover in 
gesprek met sociale partners om belemmerende factoren te achterhalen.1326

§7.12.2 Deeltijdopties

Oudere werknemers kunnen op meerdere manieren het loon uit deeltijdwer-
ken combineren met een andere inkomensbron (zie tabel 7.1).

Tabel 7.1: Deeltijdopties

Arbeid Pensioen Levensloop Inkomen

deeltijdwerk - - loon

deeltijdwerk deeltijdpensioen - loon en pensioen

deeltijdwerk - deeltijdverlof loon en levensloop

- deeltijdpensioen deeltijdverlof pensioen en levensloop

1323 M.G.L. Ceelen, Gefaseerde pensionering voorkomt ‘pension shock’ en verlicht vergrijzings-
probleem, PM 2008-3.

1324 Research International, De belangstelling voor het deeltijdpensioen, Aegon, december 2003.
1325 Aanhangsel Handelingen II 2005-06, nr. 10057, p. 2243-2244.
1326 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 12, bijlage bij Kamerstukken II 2007-

08, 29 544, nr. 152.
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Ad 1 Deeltijdwerk zonder deeltijdpensioen

De werknemer die in deeltijd gaat werken zonder in deeltijd met pensioen 
te gaan, neemt tijdelijk genoegen met een lager inkomen in ruil voor een 
later ingaand hoger pensioeninkomen. Deeltijdwerk vereist afspraken over 
de aanpassing van de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever. 
De Wet aanpassing arbeidsduur1327 vergemakkelijkt de aanpassing voor de 
werknemer. Door in deeltijd te werken zonder het pensioen in te laten gaan, 
kan de werknemer voorkomen dat de hoogte van de levenslange pensioen-
uitkering lager is. Bij vervroegde pensionering wordt die uitkering immers 
gekort (actuarieel herrekend). Zoals hierboven aangegeven, kan de pensioen-
opbouw – indien de pensioenregeling daarin voorziet door middel van een 
voorwaartse knipbepaling – geschieden op basis van het voltijd pensioen-
gevend loon.

Ad 2 Deeltijdwerk met deeltijdpensioen

Bij een combinatie van deeltijdwerk en deeltijdpensioen ontstaat een samen-
loop van loon en pensioen. Het deeltijdpensioen dient arbeidsrechtelijk en 
pensioenrechtelijk gestroomlijnd te worden. Van belang daarbij is (1) over-
eenstemming tussen werknemer en werkgever over de vermindering van de 
arbeidsduur en (2) een met die vermindering corresponderende deeltijdpen-
sioenfaciliteit in het pensioenreglement. Arbeidsrechtelijk kan de samenloop 
tussen loon en deeltijdpensioen ‘dichtgetimmerd’ worden door de werknemer 
uitdrukkelijk te laten verklaren in te stemmen met gedeeltelijke beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. Een voorbeeld – uitgaande van deeltijdpensioen 
voor de reguliere pensioendatum – uit het pensioenreglement van de bouw-
nijverheid luidt als volgt: ‘Eerdere pensionering is alleen toegestaan indien de 
(gewezen) deelnemer gelijktijdig daarmee het dienstverband beëindigt. De 
(gewezen) deelnemer dient dit bij de aanvraag tot vervroeging uitdrukkelijk 
te verklaren.’1328 Die regel kan ook worden toegepast op deeltijdpensioen c.q. 
deeltijdbeëindiging.

Sommige pensioenregelingen stellen voorwaarden aan het deeltijdper-
centage. Zo kent de Shell-pensioenregeling de mogelijkheid van deeltijdpen-
sioen waarbij de werknemer 80%, 60% of 50% blijft werken. Dat maakt een 
deeltijdpensioen van 20%, 40% of 50% mogelijk. Andere pensioenregelingen 

1327 Wet van 19 februari 2000, Stb. 2000, 114, houdende regels inzake het recht op aanpassing 
van de arbeidsduur (WAA).

1328 Artikel 12 lid 1 pensioenreglement Bouwnijverheid 2006; http://www.bouwpensioen.nl/
BPFbouw/Reglement1/Bestuur%20(1).aspx (30 november 2007).
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kennen een ruimere deeltijdpensioenmogelijkheid, zoals het volgende voor-
beeld uit wederom de bouwsector demonstreert:

‘De deelnemer kan het ouderdomspensioen gedeeltelijk laten ingaan indien 
met inachtneming van de wetgeving daaromtrent overeenstemming bestaat 
tussen de werkgever en de werknemer over de invulling van de periode van 
deeltijdpensionering.’1329

Het deeltijdpensioen wordt actuarieel gekort aangezien het eerder ingaat. 
De verdere pensioenopbouw mag fi scaal voortbouwen op het voltijd pen-
sioengevend loon, voor zover de werknemer tenminste voor 50% of meer 
blijft werken.1330 Een tweede voorbeeld is afkomstig uit artikel 10 lid 3 van het 
pensioenreglement van Hoogovens 2006:

‘De deelnemer heeft de mogelijkheid het tot het tijdstip van ingang opgebouwde 
ouderdomspensioen slechts gedeeltelijk in te laten gaan. Het op de pensioeningangs-
datum tot uitkering komende deel van het opgebouwde ouderdomspensioen is naar 
verhouding niet groter dan de vermindering van de arbeidsduur. (…) Voor het ge-
deelte dat de deelnemer niet met pensioen gaat, blijft deze pensioen opbouwen’.1331

Ad 3 Deeltijdwerk en deeltijdverlof

Een derde optie is om het deeltijdwerk aan te vullen met deeltijdverlof uit de 
levensloopregeling. Als gezegd (zie hoofdstuk 3) kan de werknemer opname 
van het levenslooptegoed niet afdwingen maar is toestemming van de werk-
gever vereist. De werkgever moet daarbij als een goed werkgever handelen 
en daarover kunnen afspraken zijn vastgelegd in een levensloopreglement. 
Bij opname van het levenslooptegoed blijft de arbeidsovereenkomst in stand 
en vindt geen gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaats. 
Het inkomen wordt gevormd door loon in deeltijd en betaald deeltijdverlof uit 
de levenslooprekening. Onzeker – want afhankelijk van de pensioenregeling 
– is of de pensioenopbouw doorloopt tijdens het deeltijdverlof. Gelet op het 
schaarse gebruik tot nu toe van de levensloopregeling komt een combinatie 
van deeltijdwerk en deeltijdverlof (nog) niet vaak voor. Daar komt mogelijk 
verandering in. Zo heeft het kabinet Balkenende IV in het regeerakkoord 
aangegeven het gebruik van de levensloopregeling verder toe te spitsen op 

1329 Artikel 12 lid 4 pensioenreglement Bouwnijverheid.
1330 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 10, p. 57.
1331 http://www.pfhoogovens.nl/pdf/Pensioenreglement%202006_%20juli%202006.pdf 

(30 november 2007).
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de inzet voor deeltijdpensioen.1332 Die formulering suggereert dat het levens-
looptegoed een alternatief wordt voor deeltijdpensioen. Hoe dat er concreet 
uit gaat zien, is vooralsnog onduidelijk.

Ad 4 Deeltijdverlof en deeltijdpensioen

Een vierde en laatste optie is een combinatie van deeltijdverlof en deeltijdpen-
sioen. In dat geval stopt de werknemer feitelijk met werken. Door gebruik 
te maken van het deeltijdpensioen eindigt de arbeidsovereenkomst voor dat 
gedeelte. Hoewel de werknemer door de combinatie van deeltijdpensioen 
en deeltijdverlof geen arbeid meer verricht, blijft de arbeidsovereenkomst 
voor het gedeelte van het deeltijdverlof formeel in stand. Na afl oop van het 
deeltijdverlof kan het resterende gedeelte van de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigen via het pensioenontslagbeding (er van uitgaande dat het 
deeltijdverlof duurt tot de pensioenontslagdatum).

De samenloop van deeltijdverlof en deeltijdpensioen wordt fi scaal ont-
moedigd. Het levenslooptegoed wordt namelijk op de dag voor ingang van 
het ouderdomspensioen belast (artikel 19g lid 8 Wet LB). Dat geldt dus ook 
voor het deeltijdpensioen. De fi scus kent bij het afrekenen van het levensloop-
tegoed geen onderscheid tussen deeltijd en voltijdpensioen. Daardoor wordt 
al bij het deeltijdpensioen belasting geheven over het volledige levensloopte-
goed. De wetgeving staat een pro rata toepassing niet toe.1333 Dat ontmoedigt 
de feitelijke uittreding van oudere werknemers via prepensioenverlof en deel-
tijdpensioen. Of die negatieve prikkel leidt tot een hogere arbeidsdeelname 
van ouderen, betwijfel ik. De levensloopregeling wordt nauwelijks benut en 
hetzelfde geldt voor deeltijdpensioen.

§7.12.3  Deeltijdpensioen bevorderen

Onder oudere werknemers is er belangstelling voor deeltijdpensioen. Boven-
dien maakt zowel de fi scale als de pensioenrechtelijke wet- en regelgeving 
deeltijdpensioen mogelijk. Toch wordt er thans naar mijn weten nog maar 
mondjesmaat gebruik gemaakt van deeltijdpensioen. Mogelijk is er een infor-
matietekort bij sociale partners. Een andere verklaring is dat werkgevers niet 
enthousiast zijn over deeltijdwerken van hun oudere werknemers. De vaste 
kosten per werknemer zijn voor deeltijders hoger. Inroostering van deeltijd-
werkers vereist creativiteit, zeker bij productiewerk. Bovendien is de terugver-

1332 Coalitieakkoord CDA, PvdA, CU, Samen werken, samen leven, Kamerstukken II 2005-06, 30 
891, nr. 4, p. 20.

1333 In gelijke zin L.H. Blom, Is ons pensioenstelsel voldoende toekomstbestendig?, WPNR 
31 maart 2007/6704.
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dientijd van investeringen langer.1334 Bij een krappe arbeidsmarkt neemt de 
behoefte aan oudere deeltijders toe.

Interessant is het voorstel van Kappelle om deeltijdpensioen te stimuleren 
door de actuariële korting bij deeltijdpensioen vanaf 60 jaar niet toe te passen, 
voor zover het voltijdpensioen niet eerder ingaat dan 65 jaar.1335 Hij verwacht 
daarmee een toename van het aantal ouderen in de leeftijdscategorie tussen 
60 en 65 jaar dat in deeltijd werkt. Met Kappelle meen ik dat deze maatregel 
deeltijdpensioen stimuleert. Minder overtuigd ben ik van zijn stelling dat 
de maatregel leidt tot een hogere arbeidsdeelname van ouderen. Een positief 
eff ect op de arbeidsdeelname is er wanneer werknemers er voor kiezen om 
in plaats van te stoppen met werken gedeeltelijk te blijven werken. Daar staat 
tegenover een negatief eff ect van werknemers die in deeltijd gaan werken 
terwijl zij anders voltijd zouden doorwerken. Hoe die balans uitvalt, vergt 
nader sociologisch onderzoek.1336

§7.13 Conclusie

§7.13.1 Pensioenleeftijd en hoogte uitkering bepalen vrijwillig uittredingsmoment

De pensioenleeftijd en de hoogte van de oudedagsvoorziening zijn belangrijke 
indicatoren bij de vrijwillige uittredingsbeslissing van werknemers. Daarom 
is het logisch om de arbeidsdeelname van ouderen te stimuleren door de 
pensioenleeftijd en/of de hoogte van het ouderdomspensioen te sturen.

§7.13.2 Verhoog de AOW-leeftijd geleidelijk

Zowel nationale en internationale adviesorganen dringen aan op geleidelijke 
verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Ook ons omringende 
landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben de pensioengerech-
tigde leeftijd verhoogd. Die voor de hand liggende maatregel bevordert zowel 
de betaalbaarheid van de AOW als de arbeidsdeelname van ouderen. Pen-
sioenontslag onder de AOW-leeftijd is op grond van de WGBL in beginsel niet 
toegestaan. Daardoor geeft een verhoging van de AOW-leeftijd de werknemer 
het recht om langer door te werken. Naar verwachting leidt een verhoging van 

1334 A.H.O. van Soest, Geleidelijke pensionering lijkt in ieders belang te zijn, PM 2008/4, met 
verwijzing naar M. Hurd, ‘The Eff ect of Labor Market Rigidities on the Labor Force Beha-
vior of Older Workers’, in D. Wise (ed.), Advances in the Economics of Aging, Chicago and 
London: University of Chicago Press, 1996, p. 11-60.

1335 H.M. Kappelle, Bevorder het deeltijdpensioen vanaf 60 jaar, NRC Handelsblad 5 maart 
2008.

1336 A.H.O. van Soest, Geleidelijke pensionering lijkt in ieders belang te zijn, PM 2008/4.
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de AOW-leeftijd eveneens tot een verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 
aanvullende pensioenregelingen.

§7.13.3 Hoogte levenslang ouderdomspensioen beschermt oudere werknemers

Het ouderdomspensioen biedt ouderen inkomensbescherming, zodat zij 
voor hun inkomen niet meer afhankelijk zijn van de arbeid. Zowel de AOW 
als het aanvullend pensioen biedt ouderen levenslange inkomenszekerheid 
en daarmee bestaanszekerheid.

§7.13.4 Fiscale ontmoediging VUT en prepensioen en overgangsrecht stimuleren 
doorwerken

De fi scale ontmoediging van VUT en prepensioen heeft er toe geleid dat in 
veel pensioenovereenkomsten de pensioenrichtleeftijd is verschoven naar 65 
jaar. Eerder stoppen is minder aantrekkelijk gemaakt doordat het ouderdoms-
pensioen dan actuarieel gekort wordt. De pensioenuitkering wordt daarmee 
verlaagd en dat stimuleert ouderen om langer door te werken. Die fi nanciële 
prikkel ten opzichte van VUT en prepensioen kan gedeeltelijk zijn beperkt 
wanneer de fi scale grenzen in het pensioenreglement zijn benut om het 
wegvallen van de fi scale faciliteiten voor VUT en prepensioen te compen-
seren (via aanpassing van franchise, opbouwpercentages e.d.). Die reparaties 
kunnen mede zijn ingegeven door het voorschrift van gelijke behandeling op 
grond van leeftijd.

Werknemers geboren vóór 1 januari 1950 konden hun VUT- en prepen-
sioenregelingen zonder fi scale consequenties voortzetten. Door de eis van 
actuariële neutraliteit leidt doorwerken tot een hogere VUT en/of pensioen-
uitkering. Uit cijfers van het CPB blijkt dat deze maatregelen een positief 
eff ect hebben op de arbeidsdeelname van ouderen.

§7.13.5 Overgangsrecht leidt tot generatieconfl ict en gevaar van 
leeftijdsdiscriminatie

Het overgangsrecht waardoor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 VUT- 
en pensioenregelingen zonder fi scale consequenties konden voortzetten, 
leidt tot leeftijdsonderscheid en een generatieconfl ict. Jongere werknemers 
willen niet langer doorwerken dan hun oudere collega’s en zeker niet meebe-
talen aan het overgangsrecht. De solidariteit is (ook juridisch) begrensd. Een 
verschil in pensioenresultaat tussen jongeren en ouderen die gebruik maken 
van de overgangsregeling moet gerechtvaardigd worden. Werkgevers kunnen 
niet volstaan met een verwijzing naar de fi scale leeftijdsgrens. Pakketverge-
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lijking van de levensloopregeling met pensioen is verdedigbaar, ook al maakt 
slechts een klein deel van de deelnemers daarvan gebruik. Een belangrijke 
factor bij de toelaatbaarheid van het leeftijdsonderscheid is de evenredigheid 
van de verschillende pensioenresultaten, rekening houdend met de fi scale 
verschillen en de verschillende gerechtvaardigde verwachtingen.

§7.13.6  Hoge pensioenkosten oudere werknemers als belemmering

Hogere pensioenkosten voor oudere werknemers (die nodig zijn om hetzelfde 
pensioenresultaat te verkrijgen als jongeren) maken hen onaantrekkelijk voor 
werkgevers. Die hoge pensioenkosten belemmert eveneens hun arbeidsmo-
biliteit. Ook het risico dat werkgever bij een waardeoverdracht van een oudere 
werknemer (fors) moet bijbetalen, draagt bij aan die belemmering.

De voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen verplichte doorsneepremie 
en tijdsevenredige opbouw leidt tot inkomensoverdrachten van jong naar oud 
en verhult die hogere pensioenkosten. De doorsneepremie stimuleert oudere 
werknemers om langer door te werken omdat zij meer pensioen voor dezelfde 
premie ontvangen.

Oudere werknemers mogen niet worden uitgesloten van deelname aan de 
pensioenregeling, om de kosten te drukken. Een leeftijdsafhankelijke gemi-
tigeerde eindloonregeling is evenmin toegestaan.

Een leeftijdsafhankelijke premie maakt weliswaar de hogere pensioen-
kosten zichtbaar maar bevat geen stimulans voor werknemers om langer 
door te werken.

§7.13.7 Beter benutten van demotie, deeltijdwerk en deeltijdpensioen

Geleidelijke uittreding verlaagt de werkdruk, voorkomt overbelasting en 
behoudt oudere werknemers met expertise. Demotie en deeltijdwerk zijn 
instrumenten om oudere werknemers langer in het arbeidsproces te houden. 
Opgebouwde pensioenaanspraken worden niet verlaagd, terwijl de fi scale 
wetgeving het mogelijk maakt om de pensioenopbouw op basis van het 
hogere salaris voort te zetten. Die voorwaartse knipbepaling moet dan in het 
pensioenreglement zijn opgenomen. Dat beschermt oudere werknemers, al 
heeft die bescherming een prijsopdrijvend eff ect op de kosten van ouderen.

Uit onderzoek volgt dat oudere werknemers belangstelling tonen voor 
deeltijdpensioen. De wettelijke ruimte om daarvan gebruik te maken wordt 
thans door sociale partners nauwelijks benut. Deeltijdpensioen onder de leef-
tijd van 65 jaar heeft alleen een positief eff ect op de arbeidsdeelname wan-
neer er meer werknemers die wilden stoppen met werken er voor kiezen om 
gedeeltelijk te blijven werken dan dat er werknemers in deeltijd gaan werken 
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die anders voltijds zouden doorwerken. Hoe die balans uitvalt, vergt nader 
sociologisch onderzoek. 
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§8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het wegnemen van belemmeringen om door te werken 
na pensioenontslag centraal. Naast het doorwerken na een verplicht pensioen-
ontslag komt ook het doorwerken na vrijwillig pensioenontslag aan de orde.

In §8.2 ga ik in op de motieven van respectievelijk werknemers en werk-
gevers om door te werken na pensioenontslag, alsmede het overheidsbelang 
daarbij. Vervolgens komt in §8.3 de gewijzigde rechtspositie van werknemers 
vanaf 65 jaar aan de orde. In §8.4 analyseer ik de mogelijkheden om de 
arbeidsovereenkomst na het pensioenontslag voort te zetten. Bijzondere aan-
dacht krijgt de Ragetlie-regel, die het van rechtswege eindigen van contracten 
voor bepaalde tijd na pensioenontslag belemmert (§8.5).

Vervolgens behandel ik in §8.6 de vraag welke wettelijke verplichtingen 
doorwerken na 65 jaar belemmeren en of deze belemmeringen weggenomen 
kunnen worden. Aan de orde komen eveneens contractuele belemmerin-
gen voor 65-plussers (§8.7). Een belangrijk element bij het wegnemen van 
belemmeringen door andere voorwaarden voor 65-plussers te hanteren, is het 
verbod van leeftijdsonderscheid.

In §8.8 en §8.9 zoom ik in op de ontslagrechtpositie van 65-plussers, inclu-
sief de vergoeding bij beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. In §8.10 en 
§8.11 bekijk ik de mogelijkheden die AOW en aanvullend pensioen bieden om 
langer doorwerken na pensioenontslag te stimuleren. De verhouding tussen 
de bevordering van doorwerkende 65-plussers tot de arbeidsmarktpositie van 
65-minners komt in §8.12 aan bod. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie 
(§8.13).
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§8.2  Motieven voor doorwerken na pensioenontslag

§8.2.1 Waarom werknemers doorwerken

Het aantal 65-plussers dat doorwerkt na pensionering is gering, maar stij-
gend.1337 De SER verwacht in de toekomst een toenemende belangstelling 
voor doorwerken na pensionering.1338 Zo kopte het Financieel Dagblad op 27 
januari 2006 ‘Nederlanders vaak bereid tot werken na 65e jaar’. Daarbij ver-
wees de krant naar internationaal onderzoek van Intomart in opdracht van 
verzekeringsmaatschappij Axa naar de pensioenbeleving van werkenden en 
gepensioneerden. Vooral hoogopgeleiden (68%) gaven aan na het bereiken 
van de pensioenleeftijd de betaalde carrière voort te willen zetten. Deze cijfers 
contrasteren sterk met het percentage van de 65-plussers dat betaalde arbeid 
verricht, 2,3% in 2004. Voor het leeftijdscohort 65-69 jaar was de arbeids-
deelname 5%.1339 De uitkomst van Intomart is opmerkelijk omdat onderzoek 
uit 2002 nog aantoonde dat doorwerken na het 65e jaar slechts bij 4% in trek 
was.1340 De overgrote meerderheid van de werknemers heeft het arbeidsproces 
voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd verlaten. Blijkbaar wil een grote 
groep werknemers stoppen zodra dat fi nancieel mogelijk is. Vermoedelijk 
vinden zij het werk niet leuk genoeg of is werken voor hen slechts een middel 
om voldoende inkomen te vergaren. Daarnaast is er ook een groep die niet 
meer kan werken. Het klassieke beeld dat hierbij hoort is de stratenmaker of 
de bouwvakker die ‘op’ is.

Toch is er een kleine maar groter wordende groep van werknemers die wil 
doorwerken na hun pensionering. Deze groep bestaat grof genomen uit twee 
subgroepen. Ten eerste zijn dat de werknemers die uit sociale overwegingen 
willen blijven werken. Ten tweede is er een groep ouderen die uit fi nanciële 
overwegingen wenst door te werken.1341 Vaak betreft het hier kleine zelfstandi-
gen, migranten en herintreedsters met een AOW- en/of pensioengat.1342

1337 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 
Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, 
p. 15.

1338 Zie SER-advies 2006/3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, Den Haag 
2006, p. 19.

1339 SER-advies 2006/3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, Den Haag 2006, 
p. 18. 

1340 K. Henkens, H. van Solinge, Het Eindspel. Werknemers, hun partners en leidinggevenden over 
uittreden uit het arbeidsproces, Koninklijke Van Gorcum/SMS 2003.

1341 F. Adams, M. Arents, M. Pat, M. Versantvoort, Werkt grijs door? Nulmeting houding en 
gedrag onder de potentiële beroepsbevolking en werkgevers ten aanzien van de arbeidspartici-
patie van ouderen, Rotterdam, Ecorys.

1342 SER-advies 2006/3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, Den Haag 2006, 
p. 13.
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Doorwerken na 65 jaar gebeurt voornamelijk in sectoren van de arbeids-
markt waar het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet zonder meer 
het beëindigen van arbeid meebrengt. Dat is met name het geval in de vrije 
beroepen en voor zelfstandigen. Het merendeel van de 65-plussers (59%) is 
werkzaam als zelfstandige of heeft een eigen bedrijf.1343 Te denken valt ook aan 
sectoren waar pensioenontslag plaatsvindt na 65 jaar, zoals bij de rechterlijke 
macht (zie hoofdstuk 5). Dat doorwerken met name plaatsvindt wanneer de 
arbeidsovereenkomst niet zonder meer eindigt bij het bereiken van de leeftijd 
van 65 jaar, is een signaal dat pensioenontslag een belangrijke belemmering 
is om langer door te werken.

§8.2.1.1  Sociale overwegingen
Hierboven gaf ik aan dat sommige ouderen ondanks het ontbreken van 
fi nanciële noodzaak daartoe langer willen doorwerken. Bij het ontbreken 
van fi nanciële noodzaak moet doorwerken na 65 jaar concurreren met leuke 
dingen buiten de betaalde arbeid. Kennelijk betekent werken, althans voor 
sommigen, meer dan inkomensvoorziening. Arbeid is meer dan brood op 
de plank. Werken vergroot de sociale status en kan bijdragen aan zelfont-
plooiing, het gevoel van eigenwaarde en economische zelfstandigheid.1344 
Mensen ontlenen ook een deel van hun identiteit aan hun werk. Niet voor 
niets is bij een ontmoeting met een onbekende doorgaans één van de eerste 
vragen wat men in het dagelijks leven doet. Daarnaast gaat een deelname 
aan het arbeidsproces het verlies aan vaardigheden tegen en voorkomt het 
maatschappelijke uitsluiting.1345

Doorwerkende hoog opgeleide werknemers kunnen veelal bij de oude 
werkgever blijven of als zelfstandige werkzaam blijven. Zowel de omvang als 
het niveau van het baanaanbod (laaggeschoold (uitzend)werk op deeltijd) kan 
een belemmering vormen voor 65-plussers om door te werken. Functies in 
reguliere vacaturekanalen worden zeldzamer voor 65-plussers.1346

1343 Kamerstukken II 2004-05, 28 170, nr. 37; B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-
Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij 
betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, p. 19, 22.

1344 Zie ook B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te 
werken?, Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 
2006, p. 51-52.

1345 SER 2005/2, Van alle leeftijden, Den Haag 2005, p. 44.
1346 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 

Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, 
p. 58-60.
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§8.2.1.2 Financiële overwegingen
De groep werknemers die uit fi nanciële overwegingen wil doorwerken heeft 
bij pensionering vermoedelijk onvoldoende (pensioen)inkomen. Stoppen 
met werken betekent een grote inkomensterugval. Veelal heeft deze groep 
een (dubbel) pensioengat, bestaande uit een AOW-gat (zie hoofdstuk 7) 
en/of een aanvullend pensioengat. Het aanvullend pensioengat ontstaat wan-
neer er geen of een lage pensioenopbouw is geweest. Geen pensioenopbouw 
is er voor de zogenoemde witte vlekken. Dat zijn werknemers voor wie de 
werkgever geen pensioenvoorziening heeft getroff en (witte werkgevers) en 
werknemers die niet (kunnen) deelnemen aan de pensioenvoorziening van 
de werkgever (witte werknemers). Witte vlekken komen met name voor bij 
kleine, jonge bedrijven en instellingen. Onderzoek uit 2001 toont aan dat 
van de organisaties met maximaal 10 werknemers twintig procent geen pen-
sioenvoorziening kende; bij organisaties met 10 tot 19 werknemers was dit 
tien procent.1347 Daarnaast kenden pensioenregelingen soms toetredings-
drempels (toetredingsleeftijd of wachttijd) of uitsluitingbepalingen die belet-
ten dat werknemers pensioen opbouwen. In de Pensioenwet is die uitsluiting 
beperkt door opname van een maximumtoetredingsleeftijd van 21 jaar, terwijl 
een wachttijd niet meer dan 2 maanden mag duren.1348

Afgezien van de witte vlekken zijn er weinig werknemers die een volle-
dig aanvullend pensioen opbouwen. Volledige pensioenopbouw vereist vaak 
40 deelnemingsjaren. Er zijn vele mogelijkheden om een pensioengat op te 
lopen, zoals werken in het buitenland, wijzigen van werkgever, echtscheiding 
of parttime werken.1349

In de jurisprudentie is waarneembaar dat werknemers wegens fi nanciële 
overwegingen –inkomensterugval door beperkte pensioenopbouw – protes-
teren tegen de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.1350 Voor een werk-
nemer kan voortzetting (fi nancieel) aantrekkelijk zijn doordat hij naast loon 
tevens pensioen (een AOW-uitkering en eventueel aanvullend pensioen) ont-
vangt. Daarnaast geldt voor 65-plussers een lager belastingtarief.1351 Kortom, 
doorwerken na 65 jaar betekent inkomenszekerheid voor deze groep.

1347 SER, Rapport witte vlekken op pensioengebied, quick scan 2001, SER 2002.
1348 Artikel 14 PW. Voor de uitzendsector geldt een wachttijd van 26 weken (14 lid 2 PW). Die 

aanpassing is gemaakt bij de Veegwet (Kamerstukken 31 226)
1349 Deze opsomming is zeker niet limitatief. Te denken valt onder meer aan werkloosheid, 

werken als zelfstandige of de opvoeding van de kinderen.
1350 Ktr. Utrecht 22 februari 2005, PJ 2005, 71 (Kret) is daarvan een voorbeeld. 
1351 Het belastingtarief voor de inkomstenbelasting daalt bij 65 jaar in de eerste twee schijven 

met 17,9% doordat de AOW-premie wegvalt. Vermeldenswaardig is het voorstel voor een 
aparte belastingdruk voor 65-plussers met een verlicht arbeidsrechtelijk regime, zie Kamer-
stukken II 2007-08, 31061, nr. 11. Zie ook paragraaf 5.7.
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§8.2.2 Werkgevers en de grijze kans

Het in dienst houden dan wel in dienst nemen van 65-plussers kan werk gevers 
voordelen opleveren. De werkgever kan fl ink op de loonkosten besparen door-
dat hij geen werkgeverspremies (zoals WIA- en WW-premies) meer hoeft te 
betalen. Na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is evenmin AOW-premie 
verschuldigd.1352 Uit onderzoek blijkt dat de lage loonkosten de belangrijk-
ste motivatie van werkgevers is om 65-plussers aan te nemen, terwijl ook de 
motivatie van 65-plussers als positief element wordt genoemd.1353 Een ander 
mogelijk pluspunt is de opgebouwde kennis en ervaring van oudere werk-
nemer, de ‘verborgen capaciteit van 65-plussers’. Sociaal-gerontologisch 
onderzoek uit 2002 toont aan dat met name de sociale vaardigheden of ‘soft-
ware’ van ouderen groter zijn dan die van jongeren en pas afnemen rond het 
70e levensjaar.1354

Dat er wel degelijk vraag en aanbod is naar 65-plussers tonen verschillende 
65-plusuitzendbureau’s aan met illustere namen als Oudstanding, SeniorPo-
wer en Actief 65-plus.1355 Werkgevers van 65-plussers maken vaak gebruik van 
de fl exibiliteit van senioren via oproepcontracten of 65-plusuitzendbureau’s. 
Met name hoog opgeleide werknemers ervaren dat banenaanbod (vaak laag-
geschoold werk) daarentegen als belemmering. Wanneer sociale redenen 
de belangrijkste motivatie vormt om door te werken, is de kwaliteit van het 
baanaanbod minder belemmerend.1356

In de toekomst wordt indienstneming of –houding van oudere werknemers 
voor werkgevers waarschijnlijk ook aantrekkelijker in verband met een krim-
pend arbeidsaanbod.1357 Er zijn naar verwachting minder (jonge) werknemers 
beschikbaar op de middellange termijn. Bij een grote vraag naar werknemers 
is er aan de aanbodzijde ruimte voor 65-plussers op de arbeidsmarkt.

1352 Een bijzonder maar thans niet meer relevant geval was Ktr. Leeuwarden 10 februari 1983, NJ 
1984, 750. Daar werd de AOW-premie beëindigd omdat de echtgenoot van werkneemster 
(niet zijzelf) 65 jaar was geworden. De rechtbank oordeelde dat de werkgever gehouden was 
het gemis aan AOW-premie te compenseren aan werkneemster. Zoals bekend is de ongelijke 
behandeling tussen mannen en vrouwen – die toentertijd geen zelfstandig recht hadden op 
AOW - later hersteld.

1353 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 
Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, 
p. 68.

1354 P.P.J. Houben, Levensloopbeleid, Interactief levensloopbeleid ontwerpen in de tweede levens-
helft, Maarssen, Elsevier 2002.

1355 www.oudstanding.nl ; www.actief65plus.nl ; www.65plus.nl .
1356 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 

Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, 
p. 59.

1357 H. van Dalen, K. Henkens, De verborgen waarde van de oudere werknemer, NIDI 2003.
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§8.2.3 Overheidsbelang

De combinatie van ontgroening, vergrijzing en een lage arbeidsdeelname 
van ouderen kan een bedreiging vormen voor het Nederlandse stelsel van 
sociale zekerheid (zie hoofdstuk 1). De verhoging van de arbeidsdeelname 
is, zowel nationaal als internationaal, een vaak genoemde maatregel.1358 
Door de vergrijzing in de (beroeps)bevolking wordt het belang van een hoge 
arbeidsdeelname van ouderen steeds groter. De stijging in levensverwachting 
heeft niet geleid tot een langere arbeidsdeelname. Sterker nog, zowel aan de 
voorzijde (langer studeren en later toetreden tot de arbeidsmarkt) als aan de 
achterzijde (vervroegd uittreden) werd er geknabbeld aan het aantal arbeid-
zame jaren. De beleidsinspanningen zijn in eerste instantie gericht op de 
arbeidsdeelname van ouderen tot de leeftijd van 65 jaar. Daarbij gaat het om 
het behoud van werk en preventie van vervroegde uitstroming. De overheid 
(zowel nationaal als europees) gaat vooralsnog voorbij aan de ‘stille reserves’ 
op de arbeidsmarkt in de vorm van 65-plussers, al zijn er recente indicaties 
dat die reserves worden verkend.1359 Het regeerakkoord van het kabinet Bal-
kenende IV richt zich al voorzichtig op 65-plussers: ‘De arbeidsdeelname 
van ouderen na hun 65ste wordt aangemoedigd door belemmeringen in het 
arbeidsrecht en fi scaliteit voor langer doorwerken weg te nemen.’1360 Eind mei 
2008 verscheen de kabinetsnota ‘Men is zo oud als men zich voelt’, waarin 
de positie van personen ouder dan 65 jaar centraal staat.1361 Daarin is onder 
meer een publiciteitscampagne aangekondigd, waarin wordt gewezen op de 
voordelen verbonden aan het doorwerken na 65 jaar.

§8.2.3.1 Geen belemmeringen aanwezig?
Belemmeringen voor mensen om na hun vijfenzestigste jaar door te werken, 
moeten worden weggenomen, aldus het kabinet Balkenende IV.1362 Daarbij 
gaat het kabinet uit van de huidige AOW-leeftijd van 65 jaar. Zo houden 
mensen die niet na hun vijfenzestigste willen werken de noodzakelijke so ciale 
bescherming. Het kabinet heeft, als onderdeel van een routeplanner,1363 advies 

1358 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1999-00, 27 046, nr. 1, p. 1; SER advies 2005/02, Van alle 
leeftijden; OECD, Maintaining Prosperity in an ageing society, OECD 1999; WRR, Genera-
tiebewust beleid, Den Haag 1999; L.S. Putman, M.M.J. Stavenuiter, E. Smolenaars, Lang 
genoeg gewerkt!?, vervroegde uittreding van oudere werknemers, Nyfer, Breukelen 1999. 

1359 Persbericht SZW 28 mei 2008, Kabinet wil doorwerken na 65 makkelijker maken, 
nr. 08-51. 

1360 Coalitieakkoord CDA, PvdA, CU, Samen werken, samen leven, Kamerstukken II 2005-06, 30 
891, nr. 4, p. 19.

1361 Kamerstukken II 2007-08, 29 544, nr. 152 en bijlage (kabinetsnotitie ‘men is zo oud als men 
zich voelt’).

1362 Persbericht RVD 20 mei 2005.
1363 Vergelijk Kamerstukken II 2004-05, 28 170, nr. 29.
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gevraagd aan onder andere STAR en SER over het wegnemen van belemme-
ringen om door te werken na 65 jaar. Zowel SER als STAR concludeerden 
dat doorwerken na 65 jaar mogelijk is.1364 Eventuele belemmeringen voor 
doorwerken na 65 jaar zijn niet zozeer gelegen in wet- en regelgeving als wel 
in de onbekendheid in de praktijk met de mogelijkheden om een 65-plus-
ser in dienst te nemen of te houden, aldus beide adviescolleges. Verschei-
dene gremia – zoals de Themacommissie Ouderenbeleid, het CSO1365 en de 
Regiegroep Grijs Werkt1366 – onderkennen het automatisch ontslag overigens 
wel als belemmering om door te werken (zie hoofdstuk 5).1367 Ook uit andere 
onderzoeken volgt dat er wel degelijk wettelijke en andere belemmeringen 
bestaan voor zowel werkgevers als werknemers om na pensioenontslag door 
te werken. Eén van die belemmeringen is de onduidelijkheid over de inter-
pretatie van wet- en regelgeving en de cao bij zowel werknemers als werkge-
vers.1368 Beide groepen geven aan dat een betere informatievoorziening een 
oplossing is. Dit hoofdstuk biedt aanknopingspunten om de onduidelijkheid 
over de rechtspositie weg te nemen.

§8.2.4 Doorwerken na 65 jaar in cao’s

Onderzoek van SZW uit juli 2005 toonde aan dat in 24 van de 122 onderzochte 
cao’s (20%) een bepaling stond opgenomen op grond waarvan de werknemer 
na zijn verplichte pensionering kon doorwerken. In de meeste van die cao’s 
is een afspraak gemaakt waarin een werknemer met een verplichte pen-
sioenleeftijd van 65 jaar nog kan doorwerken. Bij cao’s met een lagere pen-
sioenleeftijd dan 65 jaar stond dat de werknemer kon doorwerken tot 65 jaar 
en soms ook na zijn 65e jaar. Onderzoek van SZW uit 2008 laat een lichte 
stijging (van 25% in 2006 naar 33% in 2008) zien van het aantal werknemers 
waarvoor de mogelijkheid bestaat om door te werken na 65 jaar.1369

1364 STAR briefadvies 14 november 2005, Het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 
65 jaar, p. 4, kenmerk AV/IR/2005/38331; SER advies, Wegnemen belemmeringen voor door-
werken na 65 jaar, maart 2006.

1365 Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO).
1366 Regiegroep Grijs Werkt, Zeg eens B, februari 2008.
1367 Kamerstukken II 2005-06, 29 549, nr. 5, p. 62.
1368 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 

Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, 
p. 65, 69; B. Cuelenaere, M. Chotkowski, Werkt grijs door? Beroepsbevolking en werkgevers 
over langer doorwerken, 2005-2007, Ecorys 2008, p. 73; bijlage bij Kamerstukken II 2007-08, 
27046, nr. 20.

1369 M. Beeksma, J. de la Croix, Perspectief op langer doorwerken (2008), Directie Uitvoerings-
taken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Den Haag: SZW juni 2008.
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Tabel 8.1 Doorwerken na pensionering in cao1370

Onderwerp Aantal cao’s Aantal werknemers

Doorwerken na verplichte pensionering 65 jaar 14% 18%

Doorwerken verplichte pensionering <65 6% 3%

Tot 65 jaar 4% 2%

Ook na 65 jaar 2% 1%

Totaal 20% 21%

Zo bevat de ANWB-cao 2007-2008 voor sommige werknemers een verplicht 
pensioenontslag. Andere werknemers werd de niet afdwingbare mogelijkheid 
geboden om langer door te werken:

‘Voor deelnemers aan Pensioenregeling A eindigt het dienstverband met ingang 
van de dag waarop de medewerker 65 jaar wordt. Voor deelnemers aan Pensioen-
regeling B of C eindigt het dienstverband met ingang van de overeengekomen dag, 
doch uiterlijk met ingang van de dag waarop de medewerker 70 jaar wordt.’1371

De werknemer heeft op grond van dergelijke bepalingen geen recht om door 
te werken na pensioenontslag. Zonder andersluidende afspraken (instem-
ming van werkgever en werknemer) eindigt de arbeidsovereenkomst bij het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Om de rechtspositie te verduidelijken 
kan in de cao worden bepaald dat de werknemer voorafgaand aan zijn pen-
sioenontslag – bijvoorbeeld een half jaar voor zijn pensioenontslag – wordt 
geïnformeerd over de mogelijkheden tot doorwerken.1372 Dat maakt het 
minder vanzelfsprekend om de pensioenontslagdatum te zien als einde van 
het arbeidzame leven.

§8.3 De gewijzigde rechtspositie van werknemers vanaf 65 jaar

Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar heeft grote gevolgen voor de rechts-
positie van werknemers. Zowel arbeids-, socialeverzekerings- als pensioen-

1370 J.J.H. Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, 
SZW juli 2005, p. 27.

1371 http://www.deunie.nl/cms/publish/content/downloaddocument.asp?document_id=2306 
(geraadpleegd op 9 juni 2008).

1372 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 16, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152. 
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wetgeving gaat er van uit dat het arbeidzame leven een einde neemt bij het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

§8.3.1 De sociale zekerheidspositie: werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is men voor de sociale verzekering 
geen werknemer meer (zie art. 3 lid 1 WAO/ZW/WAO1373):

‘Werknemer is de natuurlijke persoon, jonger dan 65 jaar, die in privaatrechtelijke 
of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.’

Omdat men niet meer verzekerd is, hoeft er geen premie meer betaald te 
worden. Daar staat tegenover dat degene die 65 jaar is geworden geen recht 
meer heeft op een werkloosheids- en een arbeidsongeschiktheidsuitkering:

‘Geen recht op uitkering heeft de werknemer die: (…) de eerste dag van de maand 
waarin hij 65 jaar wordt, heeft bereikt.’1374

Afdekking van het werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico is vanaf 
65 jaar niet meer nodig omdat er niet meer gewerkt hoeft te worden. Vanaf 
65 jaar is er voldoende inkomenszekerheid in de vorm van AOW en een even-
tueel aanvullend pensioen. Bij de evaluatie van de Wet Flexibiliteit en zeker-
heid verwoordde minister De Geus van SZW dat als volgt:

‘In de sociale zekerheid is het evident: er is een algemene sociale zekerheid voor 
65-plussers in de AOW en aanvullende pensioenen. Dat rechtvaardigt dat zij niet 
langer verzekerd hoeven te zijn voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.’1375

De gedachte om cumulatie van risicodekking te voorkomen is bepaald niet 
nieuw. Zo dekte de Invaliditeitswet uit 19131376 het risico van ouderdom nog af 
door het bereiken van de leeftijd van 70 jaar als arbeidsongeschiktheid aan 
te merken. Bijna honderd jaar later treedt het ouderdomsrisico in bij 65 jaar 
en kunnen ook doorwerkende 65-plussers (formeelwettelijk) niet werkloos 
en arbeidsongeschikt raken. De AOW dekt het risico af van ziekte, arbeids-
ongeschiktheid of gebrek aan werk.1377 Het ouderdomsrisico is ingetreden en 
betrokkene krijgt een AOW-uitkering. De AOW-premie (in 2008 17,9%) is 

1373 Artikel 8 WIA jo. artikel 3 ZW.
1374 Artikel 19 lid 1 sub h WW; artikel 43 sub f WIA. 
1375 Kamerstukken II 2005-06, 30 108, nr. 4, p. 6.
1376 Stb. 1913, 205.
1377 Handelingen II 2007-08, nr. 35, p. 2724.
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niet langer verschuldigd vanaf 65 jaar. Het wegvallen van de sociale zeker-
heidspremies resulteert in een gunstiger bruto-nettotraject.

§8.3.2 Loondoorbetaling bij ziekte

De wettelijke verplichting voor werkgevers om het loon door te betalen bij 
ziekte van de werknemer geldt eveneens voor 65-plus-werknemers. Vermoe-
delijk heeft men bij het onderbrengen van de loondoorbetalingverplichting 
in het BW de 65-plussers over het hoofd gezien.1378 In de publiekrechtelijke 
Ziektewet zijn 65-plussers uitgesloten van een ziekte-uitkering:

‘Geen ziekengeld wordt uitgekeerd op en na de eerste dag van de maand waarin de 
verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt (…).’1379

Voor publiekrechtelijke werkgevers is in artikel 76a Ziektewet een equivalent 
opgenomen van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte. Een en ander 
brengt mee dat de werkgever bij ziekte van de 65-plusser gehouden blijft 
gedurende twee jaar het loon door te betalen. De loondoorbetalingverplich-
ting geldt eveneens voor suppletieregelingen.1380

De loondoorbetalingverplichting wordt door werkgevers vaak genoemd 
als belemmering om de arbeidsovereenkomst met vijfenzestigplussers voort 
te zetten.1381 In de beleving van veel werkgevers is het risico dat 65-plussers 
ziek worden, groot. Werkgevers vrezen dat zij bij 65-plussers een verhoogd 
fi nancieel risico lopen om bij langdurige ziekte het loon twee jaar lang door 
te moeten betalen. Dat risico moet genuanceerd worden. Het risico op loon-
doorbetaling aan vijfenzestigplussers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd is namelijk beperkt tot het tijdstip waarop de arbeidsovereen-
komst (van rechtswege) eindigt. Daarna houdt de loondoorbetaling – anders 
dan voor 65-minners – op. Het vangnet van de Ziektewet is immers niet 
van toepassing op 65-plussers en het UWV neemt de loondoorbetaling voor 
65-plussers niet over. Daarnaast is onzeker of het ziekteverzuim van oudere 
werknemers inderdaad hoger is dan dat van jongere werknemers. Onderzoek 
onder werknemers – vijfenzestigminners, dat dan weer wel – toont aan dat 
het ziekteverzuim voor ouderen niet hoger ligt. Oudere werknemers zijn vaak 

1378 Kamerstukken II 2002-03, 28 629, nr. 3.
1379 Artikel 29 lid 4 ZW.
1380 Vóór inwerkingtreding van de Wulbz en de WGBL kon suppletie voor 65-plussers worden 

weggecontracteerd, zie Rb. ’s-Gravenhage 16 november 1979, Prg. 1982, 1708, hoger beroep 
van Ktr. ’s-Gravenhage 5 mei 1978, Prg. 1982, 1707. 

1381 Kamerstukken II 2005-06, 28 170 nr. 47 en bijlage; B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. 
Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, Onderzoek naar belemmeringen voor 
65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, p. 71.
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nulverzuimers maar wanneer oudere werknemers ziek zijn, duurt het vaak 
langer.1382 Aan de andere kant is goed voorstelbaar dat ouderdom met gebre-
ken komt. Op de mogelijkheid om een andere loondoorbetalingperiode te 
hanteren voor 65-plussers kom ik terug in §8.5 en §8.6.

§8.3.2.1 De onverzekerbaarheid van 65-plussers
Ondanks de mogelijkheden om de omvang van het fi nancieel risico te beper-
ken, levert de loondoorbetalingverplichting een praktische belemmering op 
voor werkgevers. Bij 65-minners kunnen werkgevers het ziekterisico (lees: 
loondoorbetalingrisico) tegen premiebetaling verzekeren. Verzekering van 
het ziekterisico voor 65-plussers is daarentegen zelden mogelijk bij verzeke-
ringsmaatschappijen.1383 Dat heeft een historische oorsprong. Toen de Ziek-
tewet in 1996 werd geprivatiseerd, namen de verzekeraars hun oude zieken-
polisvoorwaarden over. Onder de Ziektewet waren 65-plussers uitgesloten en 
die voorwaarde werd overgenomen. Uit beantwoording van Kamervragen in 
2007 blijkt dat het Verbond van Verzekeraars deze situatie onderzoekt.1384 
Intussen zijn werkgevers ongewild eigenrisicodrager geworden. De werk-
gever die dat risico niet wil nemen, zal geen 65-plussers laten werken in zijn 
onderneming.

De werkgever kan niet afdwingen dat verzekeraars 65-plussers verzekeren. 
Het aanbieden van goederen en diensten valt niet onder de reikwijdte van de 
WGBL. Slechts wanneer de toegang tot het vrije beroep (niet: werknemers) 
wordt belemmerd, kunnen verzekeraars daarop worden aangesproken.1385

§8.3.3 De ontslagrechtpositie

Ook het ontslagrecht faciliteert een einde van het werkzame leven bij 65 jaar. 
Pensioenontslag bij 65 jaar is toegestaan, zo blijkt uit jurisprudentie van de 
Hoge Raad.1386 Pensioenontslag bij 65 jaar levert evenmin verboden leeftijds-
onderscheid op, zo blijkt enerzijds uit art. 7 lid 1 sub b WGBL en anderzijds 
uit het Palacios-arrest van het HvJ EG.1387 Voor verdere uitleg van de ontslag-
rechtpositie bij 65 jaar verwijs ik naar de hoofdstukken 5 en 6 over pensioen-
ontslag. De ontslagrechtpositie na 65 jaar behandel ik in §8.8.

1382 A. Nauta, M.R. de Bruin, R. Cremer, De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid 
oudere werknemers, TNO Arbeid 2004, p. 23 met literatuurverwijzingen.

1383 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 13, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152. 

1384 Aanhangsel Handelingen II 2007-08, nr. 362, p. 347-348.
1385 Zie artikel 4 WGBL, vergelijk CGB 2005-49; CGB 2005-50; CGB 2005-135.
1386 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 (Codfried) en HR 1 november 2002, NJ 2002, 622; PJ 2002, 

123 (Op ’t Land).
1387 HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007, 288 (Palacios de la Villa). 
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§8.3.4 Arbeidsovereenkomstenrecht bij 65 jaar

Het arbeidsovereenkomstenrecht zoals neergelegd in het BW bevat geen 
afzonderlijke bepalingen voor werknemers na 65 jaar. Anders dan in de so ciale 
zekerheidswetgeving verliest een 65-plusser niet de status van werknemer. 
Dat betekent dat alle bepalingen uit het BW – zoals de hierboven aangehaalde 
loondoorbetalingplicht bij ziekte ex artikel 7:629 BW – van toepassing blijven 
op de 65-plus werknemer (zie §8.5). Ook de ketenregeling, de opzegtermijnen 
en de re-integratieverplichtingen zijn van toepassing. Bijzondere bepalingen 
voor werknemers van 65 jaar en ouder in (collectieve) arbeidsovereenkomsten 
vallen onder het WGBL-regime en vereisen een objectieve rechtvaardiging. 
Daar staat tegenover dat de gelijkheid een belemmering kan vormen om door 
te werken.1388 De vraag welke belemmeringen er zijn en of de ongelijke positie 
een rechtvaardiging vormt voor ongelijke behandeling bespreek ik in §8.5 en 
§8.6.

§8.4 Voortzetting arbeidsovereenkomst na pensioenontslag

Doorwerken na pensioenontslag betekent meestal doorwerken na 65 jaar. 
Pensioenontslag vóór 65 jaar is onder de WGBL zelden toelaatbaar. Het kan – 
zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt – aantrekkelijk zijn om (vroeg)
gepensioneerden – weer in het arbeidsproces op te nemen of een andere 
invulling aan de arbeidsrelatie te geven. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers 
verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt hen noodzaakt om oudere werk-
nemers in dienst te nemen en te houden.1389 Voortzetting van de arbeids-
overeenkomst na pensioenontslag (vrijwillig of verplicht) kan uitdrukkelijk 
(§8.4.2) of stilzwijgend (§8.4.3) plaatsvinden.

§8.4.1 Belemmeringen voor doorwerken na VUT, prepensioen of vrijwillig 
pensioenontslag

Het arbeidspotentieel van ervaren krachten kan benut worden door VUT-ters 
of werknemers die met (pre)pensioen zijn gegaan te laten herintreden. Noe-
menswaardig is het initiatief Wijs grijs in het onderwijs.1390 Gepensioneerde 

1388 Kabinetsnotitie ‘men is zo oud als men zich voelt’, p. 13, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152.

1389 B. Cuelenaere, M. Chotkowski, Werkt grijs door? Beroepsbevolking en werkgevers over langer 
doorwerken, 2005-2007, Ecorys 2008, p. 73; bijlage bij Kamerstukken II 2007-08, 27046, 
nr. 20. 

1390 www.wijsgrijsinhetonderwijs.nl .
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en vervroegd uitgetreden docenten in de regio’s Den Haag en Rotterdam 
werden door het pensioenfonds benaderd met de vraag of zij wilden terug-
keren in het onderwijs. Te hoge bijverdiensten belemmeren herintreding. 
Sommige VUT-reglementen bevatten een bijverdiengrens. Boven die grens 
wordt de uitkering gekort. Dat vormt een belemmering om door te werken. 
Uit antwoorden op Kamervragen blijkt bijvoorbeeld dat de FPU (de VUT-
regeling voor overheidswerknemers) een bijverdienmarge kent voor FPU-ers 
in het onderwijs van circa 20%. Wie meer dan 1 dag in de week werkt, wordt 
gekort op zijn uitkering. Minister Plasterk van OCW kondigde aan te laten 
onderzoeken of herintredende FPU-ers tegemoet kon worden gekomen.1391 
Een andere belemmering ontstaat wanneer de bijverdiensten van doorwer-
ken leiden tot het wegvallen van zorgtoeslag, huursubsidie of tot een hoger 
belastingtarief.1392 Verhoging of afschaffi  ng van de bijverdiengrens stimuleert 
herintreding.

Er is voor werknemers geen fi scale belemmering om na een (vrijwillig) 
pensioenontslag een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Weliswaar 
bestraft de fi scus een werknemer die zijn ouderdomspensioen in wil laten 
gaan vóór de pensioendatum en zijn arbeidsovereenkomst onverkort voort-
zet.1393 Zijn pensioenaanspraken worden fi scaal onzuiver.1394 Bij doorwerken 
na VUT of (pre)pensioenontslag is de arbeidsovereenkomst niet onverkort 
voortgezet. Daarom is de fi scale sanctie in dat geval niet van toepassing.

§8.4.2 Uitdrukkelijke voortzetting na pensioenontslag

Bij uitdrukkelijke voortzetting na pensioenontslag wijst het overeenkomen 
van een opvolgende arbeidsovereenkomst er op dat partijen zich bewust zijn 
van het eindigen van de voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. Dat heeft als voordeel dat partijen kunnen anticiperen op de andere 
rechtspositie van gepensioneerden of 65-plussers. Partijen zullen na het (vrij-
willig) pensioenontslag veelal kiezen voor een opvolgende arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd. Die arbeidsovereenkomst eindigt op grond van arti-
kel 7:667 lid 1 BW van rechtswege na de overeengekomen tijd. De verhouding 
van die opvolgende overeenkomst tot de Ragetlie-regel bespreek ik in §8.5.

1391 Aanhangsel Handelingen II 2007-2008, nr. 2334, p. 4783-4784.
1392 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 

Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, 
p. 70.

1393 Artikel 18 Besluit van 29 augustus 2003, CPP2003/530M (Vraag- en antwoordenbesluit, 
vraag 3). 

1394 De sanctie is opgenomen in artikel 19b lid 1 Wet LB. De aanspraken worden aangemerkt als 
loon.
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Het is belangrijk zowel het karakter als de einddatum van de nieuwe 
arbeidsovereenkomst duidelijk te regelen. Dat de kwalifi catie van een 
‘voortgezette’ arbeidsovereenkomst niet altijd helder is, blijkt uit een zaak 
waarin de arbeidsovereenkomst van de 66-jarige particulier secretaris van 
Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven werd ontbonden.1395 Kort voor 
haar pensioendatum had de werkneemster op verzoek van haar werkgever 
nog ingestemd met voortzetting van haar werkzaamheden. Partijen waren 
daarbij een nieuwe arbeidsovereenkomst overeengekomen die uiterlijk bij 
het door de werkneemster bereiken van de 70-jarige leeftijd zou eindigen. 
Nadat werkneemster op verzoek een opvolgster had voorgesteld, werd haar 
te verstaan gegeven dat die opvolgster haar plaats veel eerder kon innemen. 
De werkgever verzocht daarop om ontbinding. Onjuist acht ik de door de 
kantonrechter gedeelde opvatting dat de tweede arbeidsovereenkomst er een 
voor onbepaalde tijd is met een uiterste begrenzing in de tijd (de leeftijd van 
70 jaar). Ter motivering merkte de kantonrechter op dat het uitzonderlijke 
karakter van de nieuwe arbeidsovereenkomst na het bereiken van de alge-
meen aanvaarde pensioenleeftijd van 65 jaar de werknemer ook duidelijk 
moet zijn geweest. Anders dan de kantonrechter meen ik dat sprake was van 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Partijen kunnen – zolang geen 
sprake is van een pensioenontslagbeding in een standaardcao – afwijkende 
afspraken maken.1396 Wanneer er in afwijking van de pensioenontslagleeftijd 
een einddatum wordt bepaald, is mijns inziens sprake van een arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
kan slechts van rechtswege eindigen wegens het door de werknemer bereiken 
van de pensioenontslagleeftijd.

§8.4.3 Stilzwijgende voortzetting na pensioenontslag

Partijen kunnen na het pensioenontslag stilzwijgend de arbeidsovereenkomst 
voortzetten. Die stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst leidt 
tot een nieuwe arbeidsovereenkomst met dezelfde contractsinhoud die na één 
jaar van rechtswege eindigt. Dat volgt uit artikel 7:668 lid 1 BW. Het zonder 
tegenspraak voortzetten van de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van 
de in art. 7:667 lid 1 BW bedoelde tijd leidt tot een voortzetting voor dezelfde 
tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden. Op 
het eerste gezicht lijkt artikel 7:668 BW uit te gaan van de stilzwijgende voort-
zetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – de verwijzing naar 
artikel 7:667 lid 1 BW wijst daarop – en geen rekening te houden met een 

1395 Ktr. Deventer 13 maart 2003, JAR 2004, 194 (Koningin/Martens).
1396 Artikel 12 WCAO verzet zich tegen afwijking in de individuele arbeidsovereenkomst van een 

bepaling in de standaardcao.
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arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wegens pensioenontslag van 
rechtswege eindigt.1397 Aangezien het pensioenontslag eveneens valt onder 
artikel 7:667 lid 1 BW, valt ook de voortzetting na pensioenontslag – hoewel 
de wetgever zich daarover niet heeft uitgelaten – onder de stilzwijgende voort-
zetting van art. 7:668 BW.

De na pensioenontslag bij 65 jaar stilzwijgend voortgezette arbeidsover-
eenkomst eindigt van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 66 jaar. 
Er wordt immers voor de maximumduur van één jaar voortgezet. Zetten par-
tijen daarna weer stilzwijgend voort, dan eindigt de arbeidsovereenkomst bij 
67 jaar. De vierde opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt 
op grond van art. 7:668a BW geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. De keten- en perioderegeling uit het BW is namelijk gewoon 
van toepassing op werknemers ouder dan 65 jaar (zie §8.6). Dit betekent dat 
door stilzwijgende voortzetting de arbeidsovereenkomst in het jaar nadat 
werkneemster 68 jaar is geworden er een voor onbepaalde tijd wordt.

§8.5 Ragetlie-regel belemmert doorwerken na pensioenontslag

De Ragetlie-regel belemmert werkgever en werknemer om na pensioenont-
slag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten die van rechtswege 
eindigt. In het merendeel van de gevallen betreft een arbeidsovereenkomst 
na pensioenontslag een voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd. Indien deze voorafgaande arbeidsovereenkomst niet is opgezegd 
of ontbonden en voor bepaalde tijd wordt voortgezet, schrijft de Ragetlie-regel 
(art. 7:667 lid 4 BW) voor dat opzegging vereist is. Dat is strijdig met het van 
rechtswege eindigen van de voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd.1398

§8.5.1  Ragetlie-regel bij uitdrukkelijke voortzetting

Uitdrukkelijk voortgezette arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindi-
gen van rechtswege op basis van artikel 7:667 lid 1 BW. Het confl ict tussen 
de vereiste opzegging en het van rechtswege eindigen lost de wettekst (artikel 
7:667 lid 4 BW) op door de Ragetlie-regel te laten prevaleren:

1397 Luttmer-Kat stelt dat art. 7:668 BW de gevolgen van stilzwijgende voortzetting van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd regelt. A.M. Luttmer-Kat, aant. 1 bij art. 7:668 BW, 
Tekst en Commentaar Arbeidsrecht, vierde druk, Kluwer, Deventer 2006.

1398 Dit is slechts anders wanneer de voortgezette arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
is aangegaan of de voorafgaande arbeidsovereenkomst er een voor bepaalde tijd was.
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‘Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan 
door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, één-
maal of meermalen is voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, is in afwijking van lid 1 (cursive-
ring MH) voor de beëindiging van die laatste arbeidsovereenkomst voorafgaande 
opzegging nodig. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van 
totstandkoming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.’

Uit bovenstaande passage blijkt, dat het uitdrukkelijk overeengekomen einde 
van rechtswege moet wijken voor de Ragetlie-regel. Die regel verzet zich niet 
tegen een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar wel 
tegen een eindigen van rechtswege. Daarmee belemmert de Ragetlie-regel 
dat werkgevers de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortzetten. Een 
voorbeeld verduidelijkt dit. Stel dat de arbeidsovereenkomst van een onderwij-
zer midden in het schooljaar eindigt vanwege het door hem bereiken van de 
pensioenontslagleeftijd van 65 jaar. De werkgever en de onderwijzer wensen 
beiden dat de onderwijzer het schooljaar afmaakt. Dat kan door een halfjaar-
contract aan te gaan. De arbeidsovereenkomst eindigt door de Ragetlie-regel 
echter niet automatisch. Om die reden is de kans reëel dat de werkgever afziet 
van voortzetting van de arbeidsrelatie.

Overigens moet de belemmerende werking van de Ragetlie-regel worden 
genuanceerd. Wanneer er na pensioenontslag een heel andere invulling 
aan de werkzaamheden wordt gegeven, is geen sprake van een voortgezette 
arbeidsovereenkomst en geldt de Ragetlie-regel niet.1399 De literatuur noemt 
als voorbeeld de directeur van het bedrijf die na pensionering in de kantine 
gaat werken.1400 Van voortzetting is evenmin sprake wanneer de werknemer 
na het pensioenontslag bij een andere werkgever gaat werken. Op de gepen-
sioneerde boekhouder die na zijn pensioenontslag bij een andere werkgever 
surveillancewerkzaamheden verricht, is de Ragetlie-regel niet van toepas-
sing. Met hem kan zonder bezwaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd worden overeengekomen die van rechtswege eindigt.

§8.5.2 Het buiten toepassing laten van de Ragetlie-regel in de rechtspraak

In de rechtspraak zijn er twee uitspraken gewezen waarin na uitdrukkelijke 
voortzetting de Ragetlie-regel buiten toepassing is gelaten. De eerste maal 
gebeurde dat in het Folkeringa-arrest van het Hof te Amsterdam.1401 Werk-

1399 Kamerstukken II 1998-1999, 26 257, nr. 3, p. 2.
1400 I.P. Asscher-Vonk, W.H.A.C.M. Bouwens, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Kluwer, 

Deventer 2007, 19e druk, p. 177 (voetnoot 489).
1401 Hof Amsterdam 26 mei 2005, JAR 2005, 132 (Folkeringa).

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec12:394Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec12:394 28-1-2009   9:31:5428-1-2009   9:31:54



359

8  Doorwerken na pensioenontslag

neemster Folkeringa was voor onbepaalde tijd in dienst van het Sint Lucas 
Andreas Ziekenhuis en maakte vrijwillig gebruik van de vroegpensioenrege-
ling in de ziekenhuissector, de OBU. Vervolgens kwam zij met haar werkgever 
een éénjarig contract overeen, dat daarna werd verlengd. Toen dat verlengde 
contract niet opnieuw werd verlengd, beriep zij zich alsnog op de Ragetlie-
regel. Het hof verwierp dat beroep en liet de Ragetlie-regel buiten toepassing. 
Het einde van rechtswege was – nu werkneemster voldoende ontslagbescher-
ming had genoten – zo zeer op één lijn te stellen met de rechtsgeldige opzeg-
ging en ontbinding dat geen opzegging vereist was.1402

Eind 2006 besliste de kantonrechter te Amsterdam dat de Ragetlie-regel 
eveneens buiten toepassing mag worden gelaten bij een verplicht pensioen-
ontslag.1403 Volgens artikel 12 van de omroepcao – het betrof een werknemer 
van de AVRO – eindigde de arbeidsovereenkomst van rechtswege bij het 
bereiken van de leeftijd van 60 jaar. De werknemer kon verzoeken om door 
te werken, in welk geval de arbeidsovereenkomst bij 65 jaar van rechtswege 
eindigde, tenzij er afwijkende afspraken werden gemaakt. De werknemer had 
aangegeven langer door te willen werken, waarna hij verschillende jaarcon-
tracten ter ondertekening kreeg aangeboden. Na drie verlengingen kondigde 
de AVRO aan het contract niet meer te willen verlengen. Werknemer meende 
recht te hebben om door te blijven werken tot 65 jaar en beriep zich op de 
Ragetlie-regel. De kantonrechter liet de Ragetlie-regel buiten toepassing. 
Hij nam de zienswijze van het hof over. Het einde van rechtswege moest 
gelijkgesteld worden met een rechtsgeldige opzegging of ontbinding. Saillant 
detail is dat de kantonrechter expliciet aangaf dat zijn oordeel anders zou 
zijn indien ‘het einde van rechtswege (…) vernietigbaar zou zijn geweest op 
grond van leeftijdsdiscriminatie’. Extra wrang voor de werknemer was dat 
hij (althans zijn raadsman) pas bij repliek ondubbelzinnig afstand van dat 
beroep had gedaan.1404

§8.5.3 Wegnemen wettelijke belemmering door wijziging Ragetlie-regel

Bovenstaande uitspraken geven aan dat de rechter bij uitdrukkelijke voort-
zetting er zowel bij vrijwillig als verplicht pensioenontslag voor kiest om 
de Ragetlie-regel buiten toepassing te laten. Hoewel ik mij in de uitkomst 
kan vinden (ik licht dat hieronder toe) is de constructie discutabel. Feitelijk 
gaan hof en kantonrechter lijnrecht in tegen de wettekst.1405 Hiervoor toonde 

1402 Hof Amsterdam 26 mei 2005, JAR 2005, 132 (Folkeringa), r.o. 4.6.
1403 Ktr. Amsterdam 15 november 2006, JAR 2007, 4.
1404 Zie E. Verhulp, Pensioen en Ragetlie, JAR Verklaard 2007-2.
1405 M.S.A. Vegter, Recht op doorwerken na het vijfenzestigste levensjaar, SR 2007, 46 noemt 

het zelfs contra legem.
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ik aan dat de wettekst bij uitdrukkelijke voortzetting de Ragetlie-regel laat 
prevaleren. Het hof – en in zijn voetspoor de kantonrechter – pareert dat op 
elegante manier door de wettekst teleologisch aan te vullen en het eindigen 
van rechtswege ‘in te lezen’ in artikel 7:667 lid 4 BW. Het arrest van het hof 
vond ook bijval in het SER-advies over het wegnemen van belemmeringen 
om door te werken na 65 jaar.1406 De Raad bepleitte bredere toepassing van 
het arrest zodat het mogelijk is na pensioenontslag arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd aan te gaan. De SER gaat ten onrechte voorbij aan voor-
noemde complicaties in wet- en regelgeving. De wettelijke grondslag voor het 
passeren van de Ragetlie-regel is op zijn minst kwestieus. Volgens artikel 11 
Wet Algemene Bepalingen moet de rechter rechtspreken volgens de wet en 
mag hij in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen. 
Kennelijk is de wettekst niet hetzelfde als de wet.

Weliswaar valt er wat te zeggen voor de teleologische en wetshistorische 
uitleg van de Ragetlie-regel van het hof, het past de SER en de wetgever niet 
om deze onduidelijke situatie te laten bestaan. Hier is wetgeving vereist. In 
het arrest heeft het hof een prachtige voorzet aan de wetgever gegeven om 
dit probleem op te lossen door de Ragetlie-regel te amenderen zodat ook het 
pensioenontslag wordt uitgezonderd. Artikel 7:667 lid 4 BW zou er dan als 
volgt uit komen te zien:

‘Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan 
door rechtsgeldige opzegging, ontbinding door de rechter of van rechtswege ein-
digen van de arbeidsovereenkomst wegens het door de werknemer bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd, éénmaal of meermalen is voortgezet door een ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussenpozen van niet meer dan drie 
maanden, is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die laatste arbeidsover-
eenkomst voorafgaande opzegging nodig (…).’

Ik meen dat deze wetswijziging gewenst is omdat de Ragetlie-regel niet 
van toepassing behoort te zijn na een rechtsgeldig pensioenontslag.1407 De 
Ragetlie-regel is een anti-misbruikbepaling die er op gericht is om te voorko-
men dat werknemers onder druk worden gezet om de ontslagbescherming 
van hun onbepaalde tijd contract ‘vrijwillig’ in te wisselen voor een bepaalde 
tijd contract.1408 Er valt veel te zeggen voor het standpunt dat bij rechtsgeldig 
pensioenontslag al rekening is gehouden met de ontslagbescherming van de 
werknemer. Bij pensioenontslag heeft de werknemer zijn ontslagbescherming 
reeds genoten. Daarom kan de bescherming van de Ragetlie-regel achter-

1406 SER-Advies 2006/3.
1407 In dezelfde zin P.A. Charbon, Grijs werkt door; pensioen en Ragetlie, AR 2006, 6.
1408 Zie ook M. Heemskerk, SMA 2005-3.
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wege blijven. Bij vervroegd pensioenontslag heeft de werknemer vrijwillig de 
arbeidsovereenkomst beëindigd en daarom komt hem ook in dat geval geen 
ontslagbescherming meer toe. Ook bij een rechtsgeldig ‘verplicht’ pensioen-
ontslag is rekening gehouden met de ontslagbescherming van de werknemer. 
Uit de Kamerstukken valt een soortgelijke redenering te destilleren voor het 
buiten toepassing laten van de Ragetlie-regel bij rechtsgeldige opzegging. De 
wetgever oordeelde dat door de rechtsgeldige opzegging van de voorafgaande 
arbeidsovereenkomst reeds rekening was gehouden met de ontslagbescher-
ming van de werknemer.1409 Die redenering vormde ook aanleiding om het 
Thialf arrest1410 – waarbij een rechtsgeldig opgezegde onbepaalde tijdcontract 
voor bepaalde tijd mocht worden voortgezet – niet te codifi ceren.1411 Door het 
rechtsgeldig pensioenontslag eveneens uit te zonderen van de Ragetlie-regel 
wordt voorkomen dat werkgevers en werknemers ‘buitenom moeten gaan’ 
door voorafgaand aan het pensioenontslag een ontslagvergunning aan te 
vragen of ontbinding te verzoeken om zo alsnog de Ragetlie-regel te ontgaan 
(zie hieronder §8.5.4).

Buiten toepassing laten van de Ragetlie-regel na pensioenontslag neemt 
een belemmering weg voor partijen om de arbeidsovereenkomst na pen-
sioenontslag voor bepaalde tijd voort te zetten. Partijen kunnen kiezen voor 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigt. Een 
wettelijke bepaling waarin staat dat met werknemers na de pensioenontslag-
datum een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan, 
verduidelijkt dat.

§8.5.4. Omzeilen Ragetlie-regel bij uitdrukkelijke voortzetting

Bij uitdrukkelijke voortzetting na pensioenontslag is de Ragetlie-regel te 
omzeilen en kunnen partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
sluiten die van rechtswege eindigt. Ten eerste kunnen partijen toepassing 
van de Ragetlie-regel voorkomen door bij de pensioenontslagdatum de 
arbeidsovereenkomst rechtsgeldig op te zeggen of te laten ontbinden.1412 De 
CWI verleent bij pensioenontslag een ontslagvergunning (zie hoofdstuk 5). 

1409 Kamerstukken II 1998-99, 26 257, nr. 3, p. 4-5.
1410 Zie HR 26 juni 1992, NJ 1992, 654 (Thialf); Zie ook S.W. Kuip, C.G. Scholtens, Flexibili-

teit en zekerheid: Parlementaire geschiedenis, Deventer: Kluwer 1999, p. 426 met verwijzing 
naar M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn, 
Samsom 1954, p. 107.

1411 Kamerstukken II 1998-1999, 26 257, nr. 3, p. 4-5.
1412 Het begrip rechtsgeldige opzegging laat ik verder buiten beschouwing. Zie daarover K. 

Ostendorf, De Ragetlie-regel; wat is rechtsgeldige opzegging?, AR 2004/10, p. 3-7; Hof 
Arnhem 11 maart 2003, JAR 2003, 104; E. Verhulp, Flexibiliteit en zekerheid, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2001, met name p. 170-171.
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Een praktijkvoorbeeld van een ontbinding om de Ragetlie-regel te ontgaan, 
blijkt uit het vonnis van de kantonrechter te Utrecht uit 2005.1413 In de onder-
neming was het gebruik van toepassing dat de arbeidsovereenkomst eindigde 
bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Werkgever en werknemer wilden 
met elkaar verder maar ook de Ragetlie-regel buiten de deur houden. De 
kantonrechter werkte mee aan die opzet. Hij vond dat een gewichtige reden 
om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.1414 Aan een soortgelijke situatie 
maakte ook de kantonrechter te Rotterdam weinig woorden vuil. Hij ontbond 
de arbeidsovereenkomst op 1 mei 2008 wegens het door de werknemer berei-
ken van de leeftijd van 65 jaar en het aangaan per 2 mei 2008 van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.1415

De tweede manier om de na pensioenontslag hernieuwde arbeidsovereen-
komst van rechtswege te laten eindigen, is door pas drie maanden na het 
einde van rechtswege van de voorafgaande arbeidsovereenkomst (wegens 
het bereiken van pensioenontslagleeftijd) de tweede arbeidsovereenkomst 
(voor bepaalde tijd) te sluiten.1416 Voor toepasselijkheid van de Ragetlie-regel 
is immers vereist dat de voortzetting heeft plaatsgevonden met een tussen-
poos van niet meer dan drie maanden.1417 Na deze drie maanden kunnen 
partijen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen, die dan 
van rechtswege eindigen zal. Nadeel van deze ‘draaideurconstructie’ is dat 
de arbeidsrelatie noodgedwongen drie maanden wordt onderbroken. Ontbin-
ding of opzegging geniet daarom de voorkeur. Dat wil niet zeggen dat de 
drie maanden termijn niet wordt gehanteerd in de rechtspraktijk, getuige het 
volgende voorbeeld. Een geoloog werd gevraagd door te werken na zijn 65e. 
Voordat hij een tijdelijk contract kreeg aangeboden, werd hem door de afdeling 
P&O verzocht drie maanden te wachten.1418 Dit voorbeeld illustreert de ondui-
delijkheid bij sociale partners over wet- en regelgeving voor 65- plussers.

§8.5.5 Ragetlie-regel bij stilzwijgende voortzetting

Bij de stilzwijgend voortgezette arbeidsovereenkomst na pensioenontslag (zie 
§8.4.3) eindigt de arbeidsovereenkomst op grond van de wet (7:668 BW) van 

1413 Ktr. Utrecht 30 september 2005, JAR 2005, 261. Daarover ook P.A. Charbon, Grijs werkt 
door; pensioen en Ragetlie, AR 2006, 6.

1414 Dogmatisch valt er te twisten of het de bedoeling is om in dit geval een gewichtige reden 
voor ontbinding aan te nemen. Praktisch is de oplossing alleszins.

1415 Ktr. Rotterdam 29 april 2008, LJN BD 2797.
1416 In gelijke zin S.J. de Jong, Werken na 65 jaar: de houdbaarheidsdatum voorbij, AR 2006, 1.
1417 Kamerstukken II 1998-99, 26 257, nr. 3, p. 5.
1418 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 

Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, 
p. 58.
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rechtswege. Anders dan bij uitdrukkelijke voortzetting biedt de wettekst geen 
uitkomst voor het confl ict met de Ragetlie-regel. De rechtsgevolgen van het 
vereiste van opzegging en eindigen van rechtswege na één jaar zijn niet met 
elkaar te verenigen. Mijns inziens dient om dezelfde redenen als bij uitdruk-
kelijke voortzetting (de reeds genoten ontslagbescherming) de Ragetlie-regel 
buiten toepassing te worden gelaten. De door mij voorgestelde wijziging van 
artikel 7:667 lid 4 BW lost dit wetsconfl ict op. De wetswijziging verduidelijkt 
dat de na pensioenontslag stilzwijgend voortgezette arbeidsovereenkomst na 
één jaar van rechtswege eindigt.

§8.6 Wegnemen wettelijke belemmeringen doorwerken na 65 jaar

§8.6.1 Wettelijke verplichtingen als belemmering

De wettelijke bepalingen uit het BW gelden ook voor 65-plussers. Werkgevers 
ervaren sommige wettelijke bepalingen als een belemmering om 65-plussers 
in dienst te nemen. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers met name de ver-
plichting om bij ziekte het loon door te betalen als een serieuze belemmering 
ervaren. Zij achten het fi nancieel bedrijfsrisico groter bij 65-plussers, mede 
wegens de onverzekerbaarheid van dat risico (zie §8.3).1419 Dat verklaart mede 
waarom werkgevers een voorkeur hebben voor een tijdelijk contract, uitzend-
overeenkomst of overeenkomst van opdracht. Bij uitzendovereenkomsten is 
een andere cao van toepassing, met andere (door de bank genomen voor de 
werknemer minder gunstige) arbeidsvoorwaarden. Ook de keten- en periode-
bepaling wordt genoemd als belemmering, bijvoorbeeld door werkgevers in de 
uitzendbranche.1420 Hieronder bespreek ik diverse wettelijke bepalingen die 
een belemmering kunnen vormen voor de arbeidsdeelname van 65-plussers. 
Waar mogelijk geef ik aan hoe die belemmering weggenomen kan worden. 
Een middel om dat te doen is een ander regime voor 65-plussers te introdu-
ceren. Dat wettelijk leeftijdsonderscheid in de arbeidsvoorwaarden tussen 
65-plussers en 65-minners moet op grond van de WGBL objectief gerechtvaar-
digd moet worden. Dat blijkt uit Europese jurisprudentie.1421

Het wegnemen van belemmeringen voor werkgevers om 65-plussers in 
dienst te nemen, gaat overigens meestal ten koste van de sociale bescherming 

1419 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 
Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006; ver-
gelijk Kamerstukken II 28 170, nr. 47.

1420 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 13, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152.

1421 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289 (Mangold); HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007, 
288 (Palacios).
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van de 65-plus-werknemer. De wetgever moet laveren tussen het aantrekke-
lijk maken van 65-plussers op de arbeidsmarkt en de sociale bescherming 
van diezelfde groep.

§8.6.2 Loondoorbetaling bij ziekte

§8.6.2.1 Geen anticumulatie loondoorbetaling en pensioen
Het fi nanciële ziekterisico wordt niet weggenomen door de wettelijke bepa-
ling dat de loondoorbetaling bij ziekte niet mag cumuleren met uitkeringen. 
Artikel 7:629 lid 5 BW bepaalt dat het loon wordt verminderd ‘met het bedrag 
van enige geldelijke uitkering die de werknemer toekomt krachtens enige 
wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of enig 
fonds waarin de werknemer niet deelneemt, voorzover deze uitkering betrek-
king heeft op de bedongen arbeid waaruit het loon wordt genoten (…)’. Zonder 
die bepaling zouden zieke werknemers jonger dan 65 jaar die vallen onder 
de vangnetuitkering van de Ziektewet of de wettelijke arbeidsongeschikt-
heidsuitkering (WAO/WIA) naast die uitkering volledige loondoorbetaling 
kunnen claimen.

De anticumulatiebepaling kan evenwel niet gebruikt worden om de loon-
doorbetalingverplichting voor 65-plussers te verminderen met het pensioen-
inkomen. Vermindering van de loondoorbetaling met de AOW valt niet onder 
lid 5 te brengen omdat de AOW-uitkering niet is gebaseerd op de arbeids relatie 
en het bedongen loon. De bepaling richt zich op werknemers verzekeringen 
en de AOW is een volksverzekering. Ook het aanvullend pensioen kan op 
basis van artikel 7:629 lid 5 BW niet in mindering worden gebracht op de 
loondoorbetaling van gepensioneerden die doorwerken. Aangezien het aan-
vullend pensioen geen wettelijk verplichte werknemersverzekering is, valt 
het aanvullend pensioen buiten de reikwijdte van artikel 7:629 lid 5 BW. De 
loondoorbetaling bij ziekte mag derhalve niet verrekend worden met het pen-
sioeninkomen.

§8.6.2.2 Wettelijke beperking loondoorbetalingperiode bij zieke 65-plussers?
Een verkorting van de loondoorbetalingperiode moet de door werkgevers 
ervaren belemmering van het fi nanciële risico dat 65-plussers ziek worden 
wegnemen. De SER stelde in 2006 dat de huidige verplichting bij ziekte 
van de werknemer twee jaar het loon door te betalen, voor 65-plussers niet 
wenselijk of noodzakelijk is. Hij wilde verkennen of een verplichte loondoor-
betalingperiode van één jaar bij ziekte passend was.1422 In de notitie ‘Men is 

1422 SER-advies 2006-3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, Den Haag 2006, 
p. 42.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec12:400Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec12:400 28-1-2009   9:31:5428-1-2009   9:31:54



365

8  Doorwerken na pensioenontslag

zo oud als men zich voelt’, suggereert het kabinet een minimale periode van 
zes weken.1423

Eén van de hindernissen die genomen moet worden is de WGBL. De wet-
gever moet leeftijdsonderscheid in de arbeidswetgeving rechtvaardigen en 
het HvJ EG toetst dat, zo volgt uit de arresten Mangold en Palacios. Nederland 
zal met een goede reden moeten komen om voor 65-plussers een kortere loon-
doorbetalingperiode bij ziekte te hanteren dan voor 65-minners. Ik zie goede 
mogelijkheden om zo’n beperking objectief te rechtvaardigen. De wetgever 
moet de ruimte benutten die artikel 6 van de Richtlijn lidstaten biedt om 
leeftijdsonderscheid in wetgeving objectief te rechtvaardigen met een legi-
tiem doel. Dat legitieme doel is de bevordering van de arbeidsdeelname van 
65-plussers (vergelijk artikel 7 lid 1 sub a WGBL jo. artikel 6 Kaderrichtlijn). 
Die bevordering wordt tot stand gebracht door de kortere loondoorbetaling-
periode. Dat maakt het aantrekkelijk voor werkgevers om hen in dienst te 
nemen. Bovendien verschilt de inkomens- en sociale zekerheidspositie van 
65-plussers van die van 65-minners. Er is geen sprake van gelijke gevallen. 
Zo ontvangen 65-plussers een inkomensvervangende uitkering. Daarnaast is 
één van de doelen van de loondoorbetalingverplichting een beperking van de 
instroom in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die reden geldt niet voor 
65-plussers. De beperking van de loondoorbetaling betekent niet dat zieke 
65-plussers geconfronteerd worden met een abrupte en onmiddellijke terug-
val in inkomen. Bovendien blijft de prikkel voor werkgevers om ziektever-
zuim te bestrijden behouden. Die prikkel zou bij algehele afschaffi  ng van de 
loondoorbetalingverplichting verloren gaan. Uit zowel het Mangold arrest1424 
als het Palacios arrest volgt dat lidstaten bij het leeftijdsonderscheid een 
ruime beoordelingsvrijheid genieten, zowel bij het bepalen van het legitieme 
doel als bij de maatregelen waarmee dat doel wordt bereikt. Ter illustratie wijs 
ik op de volgende overweging in het Palacios arrest:

‘Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht beschikken de lidstaten, en in 
voorkomend geval de sociale partners, op nationaal niveau over een ruime beoor-
delingsvrijheid, niet alleen bij de beslissing welke van meerdere doelstellingen van 
sociaal en werkgelegenheidsbeleid zij specifi ek willen nastreven, maar ook bij het be-
palen van de maatregelen waarmee deze doelstelling kan worden verwezenlijkt’.1425

Mede gelet op die ruime beoordelingsvrijheid voor lidstaten acht ik de beper-
king van de loondoorbetalingperiode bij ziekte voor 65-plussers om boven-

1423 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 17, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152.

1424 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289; RAR 2006, 85, r.o. 63.
1425 HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007, 288 (Palacios), r.o. 68.
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staande redenen mogelijk. Dat voorstel dient dan nader uitgewerkt te worden 
en met redenen omkleed. De wetgever dient daarbij de belangen af te wegen 
tussen de bescherming van de 65-plusser en het wegnemen van de belemme-
ring voor werkgevers om diezelfde 65-plusser in dienst te nemen. Aanpassing 
van de loondoorbetalingperiode bij ziekte voor 65-plussers brengt vermoe-
delijk mee dat het opzegverbod bij ziekte (artikel 7:670 lid 1 BW) eveneens 
aangepast wordt.

§8.6.3 Beperking re-integratieverplichtingen

De re-integratieverplichtingen van werkgever (vergelijk artikel 7:658a BW) en 
werknemer (vergelijk artikel 7:660c BW) gelden onverkort voor 65-plussers. 
De re-integratieverplichtingen gaan er van uit dat de werknemer zich beschik-
baar moet houden voor de arbeidsmarkt en bereid moet zijn andere passende 
arbeid te aanvaarden. Dat rijmt niet met de idee dat men vanaf 65 jaar niet 
meer hoeft te werken.1426 Voor 65-plussers is arbeid geen plicht. Re-integratie 
heeft mede ten doel om een oneigenlijk beroep op de sociale zekerheid (lees: 
werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering) te voorkomen. Dat is bij 
65-plussers niet aan de orde. Voor hen dekt de AOW het risico van werk-
loosheid en arbeidsongeschiktheid af. Het verzekerd risico is ingetreden en 
er is inkomensbescherming, zonder dat er nog een arbeidsprestatie wordt 
verlangd. De verschillende inkomens- en sociale zekerheidspositie zorgt er 
voor dat er geen sprake is van gelijke gevallen. Daarom is er aanleiding de 
re-integratieverplichtingen van en voor 65-plussers te beperken.

§8.6.4 Keten- en perioderegeling versoepelen?

Doorwerken na 65 kan gestimuleerd worden door de keten- en perioderege-
ling (artikel 7:668a BW) voor 65-plussers te versoepelen of 65-plussers uit 
te zonderen. Uit de kabinetsnotitie blijkt dat met name werkgevers in de 
uitzendsector aandringen op een versoepeling van de keten- en perioderege-
ling.1427 De keten- en perioderegeling van artikel 7:668a BW is ‘gewoon’ van 
toepassing op 65-plussers. De vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
wordt van rechtswege geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd. Bij overschrijding van de driejaarsperiode is er eveneens sprake 
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De belemmering om door 
te werken vindt plaats na afl oop van de keten of periode. Werkgevers willen 

1426 A.w. Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 14, bijlage bij Kamerstukken II 
2007-08, 29 544, nr. 152. 

1427 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 13, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152.
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voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat 
met 65-plussers. Ter verduidelijking geef ik een voorbeeld. De werknemer 
komt na zijn pensioenontslag op 65-jarige leeftijd in dienst bij de werkgever, 
telkens voor de duur van één jaar. Het vierde jaarcontract – de werknemer is 
dan 68 jaar – is er een voor onbepaalde tijd. Dat is ook het geval wanneer de 
werknemer na zijn pensioenontslag bij dezelfde werkgever blijft werken. Uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 
niet meetellen in de reeks.1428 Daarom telt de arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd die wegens pensioenontslag van rechtswege eindigt niet mee.

De wetgever kan het eenvoudiger maken door toe te staan dat met 65-plus-
sers een langere (of ongelimiteerde) reeks bepaalde tijd contracten afgesloten 
mag worden. Tevens kan hij een langere periode dan drie jaar toestaan of de 
periodebepaling voor 65-plussers schrappen. Dat leeftijdsonderscheid moet 
gerechtvaardigd worden. Het bevorderen van de arbeidsdeelname van oude-
ren is een legitieme doelstelling op het gebied van arbeidsmarkt- of werkge-
legenheidsbeleid voor het leeftijdsonderscheid. De wetgever heeft bij de pas-
sendheid en noodzakelijkheid een grote beleidsvrijheid. Weliswaar besloot 
het HvJ EG in het Mangold-arrest dat een wettelijke regeling die het mogelijk 
maakte om een onbeperkt aantal maal bepaalde tijd contracten aan te gaan 
met 52-plussers niet was toegestaan. Mede redengevend voor dat oordeel was 
het gevaar voor die leeftijdsgroep om gedurende een substantieel deel van de 
beroepsloopbaan te worden uitgesloten van het genot van vaste dienstbetrek-
kingen, iets dat nu juist een essentieel onderdeel vormt van de werknemers-
bescherming. Dat gevaar van langdurige uitsluiting voor een substantieel 
deel van de beroepsloopbaan doet zich niet voor bij 65-plussers. Bovendien 
nuanceert het pensioeninkomen de behoefte aan langdurige ontslagbescher-
ming die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geeft. Gelet op de 
beleidsvrijheid die de nationale wetgever volgens Europese jurisprudentie 
toekomt, leidt een wettelijke versoepeling van de keten- en perioderegeling 
voor 65-plussers niet snel tot verboden leeftijdsonderscheid.

§8.6.4.1 Versoepeling bij cao niet toegestaan
De wet staat toe dat bij cao wordt afgeweken van artikel 7:668a BW. Het is 
mogelijk om meer dan drie of langer dan drie jaar contracten voor bepaalde 
tijd aan te bieden. De nog te bespreken Doorwerkcao (§8.7.5) creëert de moge-
lijkheid om kort gezegd 65-plussers een onbeperkt aantal malen een contract 
voor bepaalde tijd aan te bieden (zie artikel 11 lid 3 sub c Doorwerkcao). Ook 
de cao voor het beroepsgoederenvervoer sluit de keten- en perioderegeling uit 

1428 Kamerstukken I 1997-98, 25 362, nr. 132d, p. 10.
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voor 65-plussers.1429 Dat leeftijdsonderscheid acht ik dubieus. Mijns inziens 
hebben sociale partners niet dezelfde beleidsvrijheid als de nationale wetgever 
om leeftijdsonderscheid te maken. In het Palacios-arrest merkte het HvJ EG 
op dat lidstaten, en in voorkomende gevallen sociale partners, op nationaal 
niveau over een ruime beoordelingsvrijheid beschikken. Daar was het leef-
tijdsonderscheid van de sociale partners evenwel verknoopt met het nationaal 
beleid om pensioenontslag door sociale partners bij 65 jaar toe te staan. In 
casu is er geen door de wetgever opgelegde generieke maatregel om nationaal 
gezien het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid voor 65-plussers te regu-
leren in de zin van artikel 7 lid 1 onder a WGBL. Het ondernemings- en secto-
raal beleid valt niet op één lijn te stellen met het nationaal beleid. Bovendien 
moet volgens jurisprudentie van het HvJ EG met uitzonderingen op gelij-
kebehandelingsvoorschriften restrictief worden omgegaan.1430 Een en ander 
leidt, zeker bij een fundamentele uitzondering op de ontslagbescherming, tot 
een strengere toetsing. Een versoepeling van de keten- en perioderegeling bij 
cao is zonder wettelijke basis vermoedelijk niet toegestaan.

§8.6.5 Lagere belastingdruk voor 65-plussers als stimulans?

Vermeldenswaardig is het initiatiefwetsvoorstel om een apart belastingtarief 
in te voeren voor 65-plussers die een verlicht arbeidsrechtelijk regime zijn 
overeengekomen met hun werkgever.1431 Volgens het wetsvoorstel gold voor 
65-plussers een belastingtarief van 10% voor het plusloon, dat maximaal 
€ 10.000 mocht bedragen. De maatregel was er op gericht de arbeidsdeel-
name van 65-plussers te bevorderen. Dat verlichte arbeidsrechtelijk regime 
zou dan in een nieuw artikel 7:692 BW komen te staan en als volgt luiden:

‘De werknemer van 65 jaren en ouder die een arbeidsovereenkomst aangaat als 
bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 kan met de 
werkgever schriftelijk overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst te allen tijde met 
onmiddellijke ingang zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepa-
lingen kan worden beëindigd en dat geen recht op betaling van loon tijdens ziekte, 
bedoeld in artikel 629, bestaat.’

In ruil voor het gunstige belastingtarief moet de werknemer dus ‘vrijwillig’ 

1429 Artikel 4 lid 3 cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele 
kranen 2007-2008. Saillant detail is dat deze bepaling is uitgezonderd van de algemeenver-
bindendverklaring. 

1430 HvJ EG 4 juni 2002, C-164-00, PJ 2002, 99, r.o. 29 (Beckmann); HvJ EG 6 november 2003, 
C-4/01, PJ 2004, 71 (Martin).

1431 Kamerstukken II 2006-07, 31 061, nr. 11.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec12:404Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec12:404 28-1-2009   9:31:5428-1-2009   9:31:54



369

8  Doorwerken na pensioenontslag

afstand doen van ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte en opzeg-
termijn. De Raad van State maakte terecht gehakt van dit voorstel.1432 Kort 
gezegd is het verlichte arbeidsrechtelijke regime in strijd met internationale 
regelgeving. Bovendien draagt het wetsvoorstel nauwelijks bij aan de beoogde 
hogere arbeidsdeelname. Het volledig wegcontracteren van ontslagbescher-
ming strookt niet met het in artikel 24 ESH vastgelegde beginsel dat de 
dienstbetrekking niet beëindigd mag worden zonder geldige redenen. Duide-
lijk is dat dit voorstel in deze vorm niet acceptabel is.

§8.7 Wegnemen contractuele belemmeringen doorwerken na 65 jaar

§8.7.1 Werving en selectie

Een belangrijke praktische belemmering om door te werken na 65 jaar is 
de beeldvorming bij werkgevers, bemiddelaars en de sociale omgeving dat 
65-plussers niet willen, hoeven of mogen werken. Zo kreeg een werkzoekende 
van 65 jaar die op een vacaturesite zijn geboortejaar invulde de melding dat 
zijn geboortedatum onjuist was.1433 Dat is strijd met de WGBL. Oudere sollici-
tanten mogen niet wegens hun leeftijd of daarmee samenhangende redenen 
(zoals een veronderstelde lagere productiviteit) worden afgewezen of worden 
afgewezen voor een gesprek. In de praktijk voeren veel werkgevers aan dat na 
ampel beraad is gebleken dat werknemer niet de juiste kandidaat is voor de 
functie, zonder expliciet naar de leeftijd te verwijzen. Deze belemmering is 
slechts te bestrijden door de beeldvorming te beïnvloeden.

Enkele cao’s kennen bijzondere bepalingen over doorwerken na 65 jaar. 
Zo bepaalt de algemeen verbindendverklaarde cao voor het Boeken- en tijd-
schriftuitgeverijbedrijf dat werkgevers die 65-plussers in dienst willen nemen 
dispensatie moeten ontvangen van een Commissie:

‘Het is de werkgever echter niet toegestaan werknemers van 65 jaar en ouder in 
dienst te nemen zonder een daartoe verkregen dispensatie van de Vaste Commissie 
voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf.’1434

Het dispensatievereiste is een belemmering voor werknemers ouder dan 65 

1432 Bijlage bij Kamerstukken II 2006-07, 31 061, nr. 14.
1433 Het voorbeeld is ontleend aan B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U 

hoeft toch niet meer te werken?, Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde 
arbeid, Leiden 29 mei 2006, p. 54.

1434 Artikel 7 lid 9 cao voor het Boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf 2006, Stcrt. 30 oktober 
2006, nr. 211.
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jaar om te werken in het uitgeverijbedrijf. Het verheft uitsluiting van 65-plus-
sers van de arbeidsmarkt tot uitgangspunt.1435 De vereiste dispensatie voor 
65-plussers is in strijd met de WGBL. Artikel 3 onder a WGBL verbiedt leef-
tijdsonderscheid bij het aanbieden van een betrekking. Een rechtvaardiging 
waarom 65-plussers gedispenseerd moeten worden ontbreekt. Extra verdacht 
is dat nergens (althans nergens in de cao) inzichtelijk is gemaakt op grond van 
welke criteria de Vaste Commissie1436 beslist of de werkgever de 65-plusser in 
dienst mag nemen. Ik ben razendnieuwsgierig hoe dat tafereel er uitziet. 
Gaat de Commissie in een openbare zitting toetsen of de betreff ende heer of 
dame nog fi t genoeg is voor het boekenbedrijf? Het ontbreken van criteria en 
inzichtelijkheid maakt de rechterlijke controle of er een goede reden is voor 
de ongelijke behandeling onmogelijk. Werkgevers in de uitgeverijbranche 
kunnen de nietige bepaling (de red tape van de dispensatieverklaring) nege-
ren en – zonder toestemming – een contract aangaan met een werknemer 
ouder dan 65 jaar. Opmerkelijk is dat deze cao-bepaling algemeen verbindend 
is verklaard. In antwoord op Kamervragen gaf minister Donner aan dat cao-
bepalingen die kennelijk in strijd zijn met het recht, waaronder de WGBL, niet 
algemeen verbindend worden verklaard. Elke algemeenverbindendverklaring 
bevat een vangnetclausule die dit zekerstelt, aldus de minister.1437 Blijkbaar is 
bovenstaande bepaling door dat vangnet geglipt.

Wel toelaatbaar is het om gepensioneerden af te wijzen ter preventie van 
ontslag van zittend personeel. Een ambtenaar wilde na zijn functioneel leef-
tijdsontslag doorwerken. De werkgever wees dat verzoek af omdat er gereorga-
niseerd werd. De afwijzing van de ambtenaar voorkwam dat zittende mensen 
gedwongen moesten afvloeien. Dat vormde volgens de CGB een objectieve 
rechtvaardiging.1438

Samenhangend met werving en selectie is de contractsvorm die aan 
65-plussers wordt aangeboden. De cao van het beroepsonderwijs en volwas-
seneneducatie 2005-2007 bepaalt in artikel H-11 dat met werknemers van 65 
jaar of ouder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan. 
Dat lijkt mij een vriendelijke manier om te bepalen dat 65-plussers geen 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen aangeboden. De vereiste 
objectieve rechtvaardiging voor dat leeftijdsonderscheid geeft de cao niet. De 
kans is groot dat die bepaling in strijd is met de WGBL. Veel lost die nie-

1435 De formulering ‘in dienst nemen’ suggereert dat voortzetting van een bestaande arbeids-
relatie – een werknemer die na 65-jarige leeftijd bij dezelfde werkgever doorwerkt – geen 
dispensatie vereist. Of die interpretatie juist is, is een kwestie van uitleg van de cao-bepa-
ling.

1436 Zie voor de samenstelling, taken en bevoegdheden het reglement vaste commissie voor het 
boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf, bijlage XIII bij de CAO BTU.

1437 Aanhangsel Handelingen II 2007-08, nr. 162, p. 347-348.
1438 CGB 2007-113.
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tigheid waarschijnlijk niet op. Het staat werkgevers vrij om 65-plussers een 
bepaalde tijd contract aan te bieden, zo lang de reden daarvoor maar niet te 
herleiden is naar de leeftijd.

§8.7.2 Uitsluiten 65-plussers van cao

Een aantal cao’s sluit 65-plussers uit door een werknemer te defi niëren als 
degene die jonger is dan 65 jaar. Een voorbeeld daarvan is de cao voor het 
optiekbedrijf, dat de volgende bepaling kent:

Niet als werknemer in de zin van deze overeenkomst worden beschouwd:
(…) c. diegenen die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt.1439

Andere voorbeelden zijn de Architectencao, de cao voor verpleeg- en verzor-
gingshuizen en de algemeen verbindendverklaarde cao voor de banden- en 
wielrenbranche.1440 Zonder rechtvaardiging – en zo’n rechtvaardiging zie ik 
voorshands niet – vormt de uitsluiting van 65-plussers verboden leeftijdson-
derscheid. De uitsluitingsbepaling is dan nietig ex artikel 13 WGBL. Alle cao-
bepalingen zijn gewoon van toepassing op 65-plussers.

In enkele cao’s wordt de cao uitdrukkelijk van toepassing verklaard op 
werknemers ouder dan 65 jaar. Een voorbeeld daarvan is de cao voor het 
beroepsgoederenvervoer: ‘Op een dergelijke overeenkomst (met een werkne-
mer ouder dan 65 jaar, MH) is deze CAO van toepassing.’1441

§8.7.3 Buiten toepassing laten arbeidsvoorwaarden voor 65-plussers

Een variant op de algehele cao-uitsluiting is het buiten toepassing laten van 
benoemde cao-bepalingen. Een voorbeeld daarvan is de algemeen verbin-
dendverklaarde cao elektrotechnische detailhandel, waarin de artikelen over 
functie-indeling, beloning en ziektemelding voor 65-plussers buiten toepas-
sing zijn verklaard.1442 Het is vergeefs zoeken naar een objectieve rechtvaar-
diging voor dat leeftijdsonderscheid. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van 
verboden leeftijdsonderscheid, al komt het achteraf invullen van een recht-
vaardiging niet sterk over. Werknemer en werkgever zijn vrij om een functie 

1439 artikel 2 lid 9 CAO voor het Optiekbedrijf 2005-2006 http://www.nuvo.nl/index.
cfm/3,253,17,pdf/CAO2006%2Epdf . 

1440 Artikel 2 lid 1 sub c ArchitectenCAO 2007; Artikel 2 sub a bijlage A CAO Verpleeg- en ver-
zorgingshuizen 2006; artikel 3 Banden- en wielrenbranche 2006-2007, Stcrt. 21 juli 2006, 
nr. 140.

1441 Artikel 4 lid 3 CAO TLN Beroepsgoederenvervoer 2007-2008. Vergelijk artikel 6 KNV CAO 
Beroepsgoederenvervoer.

1442 Artikel 1 lid 3 CAO elektronische detailhandel, Stcrt. 5 februari 2007, nr. 25.
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en beloning af te spreken die afwijkt van de cao. Zij zijn evenmin gehouden 
aan de Wet Minimumloon, nu die geen voorschriften biedt aan werknemers 
van 65 jaar en ouder, zo volgt uit artikel 7:

‘Uit de overeenkomst, waarop een dienstbetrekking berust, heeft de werknemer, 
die de leeftijd van 23 jaar doch niet die van 65 jaar heeft bereikt (…), jegens de 
werkgever aanspraak op een loon ten minste tot het bedrag, bij of krachtens de 
volgende artikelen onder de benaming minimumloon vastgesteld.’

Een lagere beloning dan het minimumloon voor 65-plussers is dus niet in 
strijd met de WML. Voor het verschil in beloning met jongere werknemers 
die gelijke arbeid van gelijke waarde verrichten, dient de werkgever met een 
goed verhaal te komen. De WGBL eist – in tegenstelling tot de WML – een 
verklaring voor een andere beloning van 65-plussers.

Dat zo’n rechtvaardiging niet eenvoudig is, toonde de zaak aan waarin 
zowel CGB als kantonrechter zich bogen over de loonaanspraken van een 
78-jarige werknemer buitendienst van een recreatiepark.1443 Het park betaalde 
minder dan het door de cao voorgeschreven loon, en zelfs minder dan het 
minimumloon. Daarmee werd volgens de werknemer verboden leeftijdson-
derscheid gemaakt, omdat twee andere werknemers, ieder jonger dan 65, 
wel conform de cao-schalen werden beloond. De werkgeefster probeerde 
vergeefs het leeftijdsonderscheid te rechtvaardigen door te stellen dat met 
haar werknemer een lager loon was overeengekomen, wegens de door zijn 
leeftijd verminderde productiviteit. De toepasselijkheid van de cao was uit-
drukkelijk overeengekomen en productiviteit was daarin geen element aan 
de hand waarvan het loon werd bepaald. De kantonrechter komt tot hetzelfde 
eindresultaat als de CGB – voor de loonaanspraak is de cao bepalend – maar 
leunt daarbij niet op leeftijdsonderscheid of het CGB-oordeel. De rechter 
merkte nog op, zonder dat nader te motiveren, dat het een werkgever en een 
pensioengerechtigde werknemer vrij staat een lager loon overeen te komen 
dan de cao voorschrijft, wegens door leeftijd verminderde productiviteit, mits 
dat schriftelijk vastgelegd is. Die opvatting is onjuist. De losse opmerking dat 
productiviteit met de leeftijd daalt is te generaliserend en algemeen om het 
leeftijdsonderscheid te rechtvaardigen.1444

§8.7.3.1 Uitsluiten loondoorbetalingverplichting bij cao is in strijd met wet
Van de wettelijke loondoorbetalingplicht bij ziekte kan niet bij cao ten nadele 
van de werknemer kan worden afgeweken. Het vonnis van de kantonrechter 

1443 CGB 2006-26 en Ktr. Wageningen 22 november 2006, RAR 2007, 35.
1444 Vergelijk HvJ EG 13 juli 1989, zaak 171/88, Jur. 1989, p. 2743 (Rinner/Kühn); Ktr. Amsterdam 

19 april 2002, PJ 2002, 112; JAR 2002, 173 (ING/Verkaik). 
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te Rotterdam uit 1999 waarin deze oordeelde dat de werkgever niet gebonden 
was aan de loondoorbetalingverplichting en evenmin aan het opzegverbod, 
is onjuist.1445 Het betrof een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst 
van een 71-jarige schilder die arbeidsongeschikt was geworden. De kanton-
rechter redeneerde dat de ontslagbescherming bij ziekte is gegeven voor 
werknemers onder de 65 jaar aangezien 65-plussers ook geen werknemer 
zijn in de zin van de socialeverzekeringswetgeving. Dat is onjuist, omdat niet 
van de dwingendrechtelijke bepaling van artikel 7:629 BW afgeweken kan 
worden. De wetgever hanteert daar geen leeftijdsgrens, zodat ook de 65-plus 
werknemer een werknemer in de zin van artikel 7:629 BW is. Hij mag er op 
vertrouwen dat deze beschermende bepaling ook voor hem geldt. Cao’s die 
65-plussers uitsluiten van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, zoals de 
cao voor Timmerfabrieken 2006,1446 zijn in strijd met de wet.

§8.7.3.2 Opzegverbod bij ziekte
In enkele cao’s is het opzegverbod bij ziekte niet van toepassing op 65-plus-
sers. Een praktijkvoorbeeld vormt de algemeen verbindendverklaarde cao 
voor het Boeken- en Tijdschriftenuitgeverijbedrijf 2006. De relevante bepa-
ling luidt als volgt: ‘Het bepaalde in artikel 7:670 lid 1 BW (opzegverbod tij-
dens arbeidsongeschiktheid) is voor werknemers van 65 jaar en ouder niet 
van toepassing.’1447 Een soortgelijke bepaling is opgenomen in de cao voor de 
particuliere beveiliging.1448

De wet laat het toe om bij cao de duur van het opzegverbod te beperken 
(artikel 7:670 lid 13 BW). Daarmee is niet gezegd dat het volledig wegcontrac-
teren van het opzegverbod voor de leeftijdscategorie 65-plussers is toegestaan. 
Dat leeftijdsonderscheid moet gerechtvaardigd worden. De maatregel lijkt 
vooral bedoeld om het ziekterisico van werkgevers te beperken. Dat fi nanciële 
argument vormt in beginsel geen rechtvaardiging. Met enige creativiteit kan 
beargumenteerd worden dat de mogelijkheid om zieke 65-plussers te kunnen 
ontslaan het aantrekkelijk maakt om 65-plussers in dienst te nemen. De 
bevordering van de arbeidsdeelname is een legitiem doel. Ik betwijfel echter 
of de uitsluiting van het opzegverbod leidt tot een grotere arbeidsdeelname 
(passend is) of evenredig (proportioneel) is. Vooralsnog houd ik het er op dat 
de arbeidsovereenkomst met zieke werknemers vanaf 65 jaar (net als voor de 
overige werknemers) gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd. Een 

1445 Ktr. Rotterdam 10 maart 1999, Prg. 1999, 5153.
1446 Artikel 35 van die cao luidt als volgt: De werking van artikel 629 BW is uitgesloten voor werk-

nemers van 65 jaar en ouder.
1447 Artikel 7 lid 7 CAO voor het Boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf 2006, Stcrt. 30 oktober 

2006, nr. 211.
1448 Artikel 17 lid 8 CAO Particuliere Beveiliging 2005-2007.
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wettelijke beperking van de loondoorbetalingsperiode voor 65-plussers (zie 
§8.6.2) leidt vermoedelijk tot een aanpassing van de duur van het opzegver-
bod bij ziekte voor 65-plussers. Die maatregel beperkt het fi nanciële risico. 
Bovendien is het fi nanciële risico beperkt wanneer de arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd eindigt.

§8.7.3.3 Opzegtermijn
Van de opzegtermijn kan bij cao ten nadele van de werknemer worden afge-
weken (7:672 leden 5 en 6 BW). De opzegtermijn mag niet geheel worden 
weggecontracteerd.1449 In de cao voor de particuliere beveiliging is de opzeg-
termijn aangepast voor werknemers die doorwerken na pensionering of 
ouder dan 65 jaar zijn. Zowel voor werkgever als voor werknemer geldt een 
opzegtermijn van één loonperiode. Bovendien kan tegen elke dag (in plaats 
van tegen het einde van de maand) worden opgezegd.1450 Een wederzijdse 
opzegtermijn van één maand voor 65-plussers komt vaker voor, onder meer 
in de uitgeverijsector. In de cao voor de Timmerfabrieken geldt ten aanzien 
van 65-plussers een opzegtermijn van één week. Die bepaling lijkt mij wat 
betreft de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen in strijd met 
artikel 7:672 BW. Afwijking van de opzegtermijn bij cao is toegestaan maar 
dan dient de opzegtermijn van de werkgever minimaal het dubbele te zijn van 
de werknemer (in casu twee weken).

Een objectieve rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid zie ik niet. 
Weliswaar heeft de 65-plusser een ander inkomen. Dat hij daarom minder 
tijd nodig heeft om naar een andere betrekking uit te zien, overtuigt mij niet. 
Zolang de werknemer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt is er geen reden 
om de opzegtermijn te verkorten op grond van zijn leeftijd.

§8.7.3.4 Langere periode uitzendbeding
In de algemeen verbindend verklaarde ABU-cao geldt een bijzondere regel 
voor 65-plussers. De maximale termijn voor contracten met een uitzend-
beding – fase A waarbij de opdrachtgever de uitzendopdracht op elk moment 
kan opzeggen1451 – is anderhalf jaar (78 weken). Voor uitzendkrachten van 65 
jaar en ouder geldt echter een maximumtermijn van 2 ½ jaar (130 weken).1452 
Ook bij opvolgend werkgeverschap mag de uitzendwerknemer van 65 jaar een 
jaar langer aan het uitzendbeding worden gehouden.1453 Blijkbaar mag van 
65-plussers een jaar langer fl exibiliteit worden gevraagd voordat zij aanspraak 

1449 HR 19 december 1913, NJ 1914, 308.
1450 Artikel 17 lid 9 CAO Particuliere Beveiliging 2005-2007.
1451 Met inachtneming van een korte aanzegtermijn, zie artikel 10 ABU-CAO.
1452 Artikel 8 lid 1 onder e ABU-CAO 2004-2009.
1453 Artikel 14 lid 1 ABU-CAO 2004-2009.
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mogen maken op de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd (fase B, waarin gedurende 2 jaar maximaal acht contracten voor bepaalde 
tijd mogen worden gesloten voordat de uitzendkracht een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd (fase C) bereikt). Zoals zo vaak geeft de cao geen 
rechtvaardiging voor dat onderscheid, zodat verboden leeftijds onderscheid op 
de loer ligt. Bij nietigheid van het cao-beding heeft de 65-plusser recht op 
toepassing van de norm voor 65-minners, zodat hij een jaar eerder in aanmer-
king komt voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

§8.7.4 Van toepassing verklaren arbeidsvoorwaarden

Naast het van toepassing verklaren van de hele cao is het ook mogelijk om 
bepaalde arbeidsvoorwaarden van toepassing te verklaren op 65-plussers. Het 
kan instructief zijn om arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers zoals 
arbeidsduurverkorting van overeenkomstige toepassing te verklaren. Een 
praktijkvoorbeeld uit de cao voor de Sigarenindustrie over toepassing van de 
seniorenregeling verduidelijkt dit:

‘Onder ‘‘senioren’’ worden in deze CAO verstaan: werknemers, als bedoeld in ar-
tikel 1, lid 2, in de leeftijd van 55 t/m 64 jaar. Blijft een werknemer na het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd nog enige tijd in de onderneming werkzaam, dan wordt hij 
voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met een 64-jarige.’1454

De seniorenregeling lijkt mij een goed voorbeeld van een regeling waarbij 
het toelaatbaar is om deze van overeenkomstige toepassing te verklaren op 
65-plussers. De onderliggende reden voor toepassing van de seniorenrege-
ling (rekening houden met afnemende belastbaarheid e.d. zie hoofdstuk 3) 
verdwijnt niet bij het verstrijken van de leeftijdsgrens van 65 jaar.

§8.7.5 De doorwerkcao voor 65-plussers

In november 2007 initieerde de Stichting Senior Werkt – volgens de website 
een onafhankelijke stichting die in 2005 is opgericht door Senior Uitzend-
bureau – de Doorwerkcao. Het initiatief genoot enige media-aandacht.1455 De 
basisidee van deze tussen de vakbond LBV en de Vereniging voor Doorwerk-
gevers gesloten cao is eenvoudig: dezelfde arbeidsvoorwaarden voor werkne-
mers die na pensionering doorwerken, ongeacht functie of bedrijfstak. Zo 
kan maatwerk worden geboden aan zowel werkgevers als werknemers. Ik 

1454 Artikel 30 lid 1 CAO voor de Sigarenindustrie, Bijvoegsel Stcrt. 17 december 2003, nr. 244.
1455 Trouw 1 november 2007, CAO voor gepensioneerden; De Volkskrant 1 november 2007, 

Doorwerkende 65-plusser krijgt eigen CAO in 2008.
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noem als voorbeeld van dat maatwerk de extra vrije dag voor de geboorte van 
een kleinkind of voor een vijftigjarig huwelijk (artikel 20 lid 1 onder e en g). 
Kwestieus acht ik de in artikel 11 lid 3 sub c cao opgenomen mogelijkheid om 
65-plussers onbeperkt tijdelijke contracten aan te bieden (zie §8.6.4.1)

Hoewel het een sympathiek initiatief is, betwijfel ik of de cao een toe-
gevoegde waarde heeft. De doorwerkcao leidt tot een samenloop van cao’s. 
Werknemers ouder dan 65 jaar vallen zowel onder de werkingssfeer van de 
doorwerkcao als de werkingssfeer van de ondernemings- of bedrijfstakcao. 
Dat volgt uit het volgende voorbeeld. Een 66-jarige verzorger in een verzor-
gingstehuis valt onder de werkingssfeer van de cao verzorgingstehuizen. Hoe 
men het ook wendt of keert, concreet betekent toepassing van de doorwerk-
cao dat de 66-jarige verzorger andere arbeidsvoorwaarden krijgt dan zijn 
60-jarige collega. Uitsluiten van 65-plussers vormt verboden leeftijdsonder-
scheid. Daarom is de cao verzorgingstehuizen gewoon van toepassing op de 
werknemer.

§8.8 Ontslagrecht voor 65-plussers

§8.8.1 Algemene leeftijdsgrens als einddatum

Voor enkele beroepsgroepen of functies heeft de CGB een generieke maxi-
mumleeftijd anders dan de pensioenontslagleeftijd aanvaard als einddatum. 
Kort gezegd prevaleert de veiligheid van werknemers en vooral van derden 
boven de uitsluiting van werknemers. Zo achtte de CGB een leeftijdsgrens 
van 70 jaar voor zweefvlieginstructeurs als uiterste datum geoorloofd.1456 
De zweefvliegvereniging stelde bij gebrek aan een ander toetsingskader die 
grens in om de veiligheid van leerlingen (en de instructeurs zelf) te waarbor-
gen. Ondanks de grofmazigheid van de leeftijdsgrens – goed functionerende 
oudere zweefvlieginstructeurs worden uitgesloten – achtte de CGB enig ver-
band tussen de leeftijd en een vergroot risico aanwezig. Het is volgens de 
CGB een feit van algemene bekendheid dat de voor zweefvlieginstructeurs 
cruciale reactiesnelheid afneemt bij het ouder worden. De leeftijdsgrens is 
niet toelaatbaar wanneer er een kwaliteitstoets voorhanden is. Dat was niet 
het geval en de jaarlijkse medische keuring was geen alternatief omdat die 
keuring niet gericht was op de vereisten voor de instructeursfunctie. Dat 
maakte de leeftijdsgrens van 70 jaar toelaatbaar, al kwam de CGB met een 
aanbeveling om een instrument te ontwikkelen dat de kwaliteit van de zweef-
vlieginstructie bewaakt.

1456 CGB 2007-189.
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Het komt er op neer dat de algemene leeftijdsgrens is toegestaan wan-
neer de beroepsgroep geen alternatieve kwaliteitstoets hanteert. Dat volgt ook 
uit drie oordelen die de CGB uitbracht over zorgverzekeraars die vanaf een 
bepaalde leeftijd weigerden zorgcontracten aan te gaan met huisartsen, psy-
chotherapeuten en psychiaters.1457 Ook daar nam de CGB aan, dat er een ver-
band bestaat tussen de leeftijd van de beroepsbeoefenaar en de kwaliteit van 
zijn werk. De CGB voegde daar aan toe dat het moment waarop dat gebeurt 
voor eenieder verschillend is, maar dat het middel – geen zorgcontracten 
meer aangaan vanaf de 65-jarige leeftijd – desalniettemin geschikt is. Bij de 
huisartsen was het leeftijdsonderscheid verboden omdat er voor huisartsen 
twee methoden (accreditatie en toetsing) ter beschikking stonden om de 
kwaliteit van de zorg op individuele basis te waarborgen. Dat was niet of in 
onvoldoende mate zo voor psychiaters en psychotherapeuten, zodat daar het 
leeftijdonderscheid gerechtvaardigd werd geacht.1458

Dat een ontbrekende kwaliteitstoets bijdraagt aan een rechtvaardiging 
voor een algemene leeftijdsgrens is onbevredigend. Dat de veiligheid kan 
prevaleren boven het recht om een functie uit te oefenen – en daarmee een 
legitiem doel is – onderschrijf ik. Dat de leeftijdsgrens een geschikt middel is 
om de kwaliteit te bewaken, vind ik minder overtuigend. De CGB is bijvoor-
beeld bij de zweefvlieginstructeurs wel erg soepel door als feit van algemene 
bekendheid aan te nemen dat de reactiesnelheid van ouderen afneemt. Te 
algemene, generaliserende argumenten vormen geen objectieve rechtvaardi-
ging1459 en van de werkgever mag verwacht worden dat hij nut en noodzaak 
van de leeftijdsgrens onderbouwt. Dat kan hij doen door te verwijzen naar 
medische studies. Enige aandacht mag er ook zijn voor het trekken van de 
leeftijdsgrens. Hoewel elke leeftijdsgrens arbitrair is en er beleidsvrijheid toe-
komt aan sociale partners mag van de werkgever in ieder geval een antwoord 
worden verwacht op de vraag waarom de grens op 70 jaar moet liggen en niet 
hoger of lager. Ook ten aanzien van een alternatief voor de leeftijdsgrens mag 
de lat wat mij betreft hoog worden gelegd. Een individuele toetsing prevaleert 
boven de leeftijdsgrens, zo volgt uit de wetsgeschiedenis van de WGBL.1460 
Zo was het leeftijdsontslag van scheidsrechters niet noodzakelijk omdat de 
individuele keuring een alternatief vormde.1461 Mij is niet duidelijk waarom de 
jaarlijkse medische keuring bij de zweefvlieginstructeurs geen alternatief is 

1457 CGB 2005-49, 2005-50 en 2005-135.
1458 M. Heemskerk, M.J.J. Dankbaar, Leeftijd, in: S.D. Burri (red.), Gelijke behandeling: oordelen 

en commentaar 2005, Nijmegen, Wolf Legal Publishers 2006.
1459 Vergelijk HvJ EG 13 juli 1989, zaak 171/88, Jur. 1989, p. 2743 (Rinner/Kühn).
1460 Kamerstukken II 2001-02, 28 170, nr. 5, p. 35.
1461 Hof Amsterdam 13 januari 2000, KG 2000, 42
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voor de leeftijdsgrens, al haast ik mij er bij te zeggen dat ik de inhoud van die 
keuring niet kan beoordelen.

Noemenswaardig is nog het niet toegestane individuele leeftijdsontslag 
van een 74-jarige aquatisch bioloog, die als vrijwilliger – hij was senior expert 
op het gebied van de teelt van siervissen – werd ingezet op projectbasis in 
ontwikkelingslanden.1462 Nadat de CGB het vrijwilligerswerk als arbeidsver-
houding onder de WGBL schaarde, stelde zij vast dat het hier geen pensioen-
ontslagleeftijd betrof. Anders dan in bovenstaande oordelen ging het derhalve 
niet om een algemene leeftijdsgrens. De door de ‘werkgever’ aangevoerde 
redenen – bescherming van de expert, waarborging van de kwaliteit van de 
advisering en de geloofwaardigheid van de expert – vormden geen rechtvaar-
diging.

§8.8.2 Opzegging: ontslagvergunningbeleid CWI

Opzegging vereist een ontslagvergunning van de CWI. De opzegging is 
alleen mogelijk bij onbepaalde tijd contracten of bepaalde tijdcontracten 
met een tussentijds opzegbeding ex artikel 7:667 lid 3 BW. Veel arbeids-
overeenkomsten voor onbepaalde tijd met 65-plussers zijn er vermoedelijk 
niet. Het belang van opzegging is daarom vooral beperkt tot tussentijdse 
opzegging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Willen partijen 
tussentijds van elkaar af, dan dienen zij een daartoe strekkend wederzijds 
geldend schriftelijk tussentijds opzegbeding te hebben opgenomen. Tussen-
tijdse opzegging na stilzwijgende voortzetting is onwaarschijnlijk. Een tus-
sentijds opzegbeding zal geen deel hebben uitgemaakt van de voorafgaande 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst wordt 
voortgezet op dezelfde voorwaarden. Willen partijen na een stilzwijgende 
voortzetting tussentijds van elkaar af, dan resteert de ontbindingsprocedure. 
Dat tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst met een 65-plusser 
geen theoretische mogelijkheid is, toont de zaak van de 68-jarige schoon-
maakster Gerrits aan.1463 De werkgever vroeg een ontslagvergunning aan 
omdat werkneemster gelet op haar leeftijd, steeds meer moeite had met het 
uitvoeren van de werkzaamheden en zij daarvoor steeds meer tijd nodig had. 
De CWI-functionaris onthield toestemming aangezien niet vast was komen te 
staan dat werkneems ter, gezien haar hoge leeftijd, onvoldoende zou functio-
neren. De zaak illustreert dat de noodzaak voor ontslag per individueel geval 
onderbouwd en aangetoond moet worden. De individuele toetsing aan het 
Ontslagbesluit, die bij het bereiken van de pensioenontslagleeftijd niet meer 

1462 CGB 2007-52.
1463 Ktr. Zwolle 28 mei 2003, JAR 2003, 186; PJ 2003, 97 (Gerrits/Bosch). 
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plaatsvindt, herleeft nadat een werknemer eenmaal 65 jaar is geworden.1464 
Een mogelijke grond voor een ontslagvergunning van een 65-plusser is de 
ongeschiktheid van de werknemer (vergelijk art. 5:1 Ontslagbesluit) omdat de 
krachten en bekwaamheden afnemen. Dat moet de werkgever voor de indi-
viduele werknemer aannemelijk maken en dat is geen sinecure. Uiteindelijk 
zorgde de ontbindingsprocedure voor beëindiging van de arbeidsovereen-
komst.

Overigens is de ontslagbescherming van 65-plussers bij CWI niet altijd 
een vanzelfsprekendheid geweest. Zo beschrijft Ringeling twee zaken uit 
1949 waarin de ontslagaanvraag van 65-minners geweigerd werd omdat er 
nog een 65-plusser werkzaam was in het bedrijf. Het Gewestelijk Arbeids-
bureau weigerde aan de carrosseriefabriek een ontslagvergunning voor een 
53-jarige collega magazijnbediende te verlenen terwijl een 72-jarige werkne-
mer in dienst zou blijven. Eveneens werd een ontslagaanvraag voor een 54- 
jarige gehuwde constructeur niet verleend terwijl een 70-jarige collega nog 
in dienst was.1465

§8.8.3 Ontbindingsprocedure

De schaarse jurisprudentie over 65-plussers toont aan dat de ontbinding – 
meer dan de lastig te verkrijgen ontslagvergunning – fungeert als oplossing 
om de na pensioenontslag voortgezette arbeidsovereenkomst tussentijds te 
laten beëindigen. Zowel de arbeidsovereenkomst van de schoonmaakster als 
die van de particulier secretaris werd ontbonden. Ook met een tussentijds 
opzeggingsbeding is het verkrijgen van een ontslagvergunning voor 65-plus-
sers niet eenvoudig. Wanneer de werkgever van mening is dat er nog voor de 
einddatum van het contract een einde dient te komen aan de arbeidsrelatie, 
kan de ontbindingsprocedure uitkomst bieden als relatief veilige manier 
om de arbeidsovereenkomst te doen eindigen. Het voordeel is dat er snel en 
duidelijk rechtszekerheid verkregen kan worden, temeer daar hoger beroep 
en cassatie zijn uitgesloten.1466 Het nadeel kan zijn, dat er een vergoeding 
betaald moet worden, waarbij normen voor 65-plussers ontbreken.

1464 M. Heemskerk, SMA 2005-3.
1465 J.H.A. Ringeling, Rechtvaardig Ontslag, een bijdrage tot de geschiedenis van het ontslagrecht 

in Nederland, 1953, p. 203-204.
1466 Art. 7:685 lid 11 BW. Doorbreking van het appèl- en cassatieverbod is in bijzondere gevallen 

toegestaan.
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§8.9 De hoogte van de ontbindingsvergoeding na pensioenontslag

§8.9.1 Normering vergoeding voor 65-plussers ontbreekt

De kantonrechtersformule houdt geen rekening met werknemers die door-
werken na pensioenontslag.1467 Dat blijkt bijvoorbeeld uit aanbeveling 3.5, 
waarin de vergoeding is gemaximeerd tot de inkomstenderving tot aan de pen-
sioengerechtigde leeftijd. Aangezien de pensioengerechtigde leeftijd achter 
de werknemer ligt, is die aanbeveling na pensioenontslag zonder betekenis. 
De reguliere ontbindingsvergoeding is na pensioenontslag evenmin geschikt 
als referentiekader. Een andere lezing zou meebrengen dat de dienstjaren 
vóór pensioenontslag ten volle meetellen en dat kan niet de bedoeling zijn.

De rechter heeft in de kantonrechtersformule dus geen referentiekader 
voor een vergoeding aan werknemers na pensioenontslag. Maar dat betekent 
mijns inziens niet, dat een werknemer na pensioenontslag geen recht kan 
hebben op een vergoeding.1468 Het oordeel van de rechtbank te Amsterdam 
uit 1993 (vóór invoering van de kantonrechtersformule) dat een billijke ver-
goeding ter compensatie van gederfde inkomsten in beginsel niet toekomt 
aan werknemers van 65 jaar en ouder acht ik onjuist.1469

Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen valt de kantonrechter terug op het 
billijke karakter van de ontbindingsvergoeding. Ik kan mij daarin vinden. De 
schaarse jurisprudentie bevestigt dat de kantonrechter een billijke vergoe-
ding toekent en zelden de kantonrechtersformule hanteert.1470 Illustratief is 
de eerder genoemde zaak van de particulier secretaris. Dat de kantonrechter 
de kantonrechtersformule niet toepaste, kan ik mij goed voorstellen. De moti-
vering van de kantonrechter, dat de formule slechts werkt bij arbeidsover-
eenkomsten die maar kort hebben geduurd, vind ik kort door de bocht. Een 
beter argument vind ik zijn redenering, dat er geen plaats is voor een volle 
waardering van de arbeidshistorie vóór het pensioenontslag.1471 De verwijt-
baarheid van het ontslag vormde voor de kantonrechter aanleiding om een 
billijke vergoeding van € 45.000 toe te kennen. In de hiervoor besproken zaak 
van de schoonmaakster ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst 
zonder toekenning van een vergoeding.1472 Voor een vergoeding was geen 
plaats omdat werkneemster tijdens haar ziekte het loon kreeg doorbetaald, 
zij vervangend pensioeninkomen genoot en zelf ook de arbeidsovereenkomst 

1467 In gelijke zin Ktr. Utrecht 16 mei 2008, JAR 2008, 158 (Den en Rust).
1468 Anders S.J. de Jong, Werken na 65 jaar: de houdbaarheidsdatum voorbij, AR 2006, 1.
1469 Rb. Amsterdam 16 juni 1993, JAR 1993, 151 (72-jarige directeur). 
1470 Zie ook Ktr. Terborg 13 november 1997, JAR 1998, 9. 
1471 Ktr. Deventer 13 maart 2003, JAR 2004, 194; vergelijk ook Ktr. Amsterdam 30 januari 2008, 

JAR 2008, 44. 
1472 Ktr. Deventer 28 augustus 2003, JAR 2003, 186.
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wilde laten eindigen per 1 januari 2003. Mijns inziens is de ontbinding per 
15 juni 2003 een pragmatische oplossing waarbij werkneemster geruime tijd 
loon kreeg doorbetaald (langer dan zij zelf aangaf te willen werken) zodat een 
aanvullende ontbindingsvergoeding achterwege kon blijven. Anders gezegd, 
de vergoeding is verdisconteerd in de langere loondoorbetaling. Een uitspraak 
die enigszins afwijkt van bovenstaande zaken was het ontbindingsverzoek 
van een 67-jarige arts die na een arbeidsconfl ict aangaf tot zijn zeventigste 
jaar te kunnen werken en de inkomensschade begrootte op € 116.000.1473 De 
kantonrechter kende conform de neutrale kantonrechtersformule € 20.000 
toe, waarbij ik aanteken dat de arts geen lange arbeidshistorie bij de werk-
gever had.1474

Bij het kennelijk onredelijk geachte ontslag van een 78-jarige werknemer 
buitendienst werd de kantonrechtersformule in zoverre toegepast, dat een 
dienstverband van drie jaren werd aangenomen. Dat hield verband met een 
contractloze periode van meer dan drie maanden. Wegens het diff amerende 
en schokkende karakter – werknemer was onterecht op staande voet ontsla-
gen – rondde de kantonrechter het bedrag om billijkheidsredenen naar boven 
af.1475

Het nadeel van deze billijkheidsoordelen is dat de weg naar willekeur 
openligt. Een grotere discretionaire bevoegdheid brengt meer rechtson-
zekerheid mee en behoeft meer verantwoording. Zonder de kantonrechter 
in de zaak van de particulier secretaris tekort te willen doen – ik kan mij met 
de uitkomst verenigen en de kantonrechter motiveert wat hij de werkgever 
verwijt – rijst de vraag waarom kwam de particulier secretaris niet € 50.000 
of € 30.000 toekwam. Voorkomen van willekeur was één van de redenen om 
de kantonrechtersformule in het leven te roepen. Juist bij een billijkheids-
oordeel moet de hoogte van de ontbindingsvergoeding gemotiveerd zijn. De 
motiveringseis weegt extra zwaar wegens de afwezigheid van hoger beroep 
en cassatie.

§8.9.2 Een alternatieve kantonrechtersformule na pensioenontslag?

De ontbindingsvergoeding van 65-plussers heeft de aandacht van de Kring 
van kantonrechters, zo blijkt uit diverse perspublicaties.1476 Eventuele hervor-
mingen worden op zijn vroegst eind 2008 geïmplementeerd. In een eerdere 

1473 Ktr. Harderwijk 18 juli 2005, JAR 2005, 197.
1474 Buiten beschouwing laat ik hier Ktr. Rotterdam 28 mei 2003, JAR 2003/252, waarin de inko-

mensschade van een 63-jarige advocaat werd doorgerekend tot 67 jaar.
1475 Ktr. Wageningen 22 november 2006, RAR 2007, 35, vergelijk Ktr. Wageningen 8 november 

2006, JAR 2007, 11.
1476 Het Financieel Dagblad 26 februari 2008, Hogere leeftijdsgrens in ontslagformule; ANP 26 

februari 2008, Kantonrechtersformule onder de loep.
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bijdrage heb ik al opgemerkt dat na pensioenontslag tot uitgangspunt geno-
men mag worden dat elk dienstjaar één maandsalaris oplevert.1477 De 66-jarige 
werknemer wiens voortgezette arbeidsovereenkomst wordt beëindigd heeft 
na pensioenontslag bij 65 jaar recht op één maandsalaris per dienstjaar. In 
het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 30 januari 2008 werd die 
zienswijze toegepast.1478 De vergoeding was gebaseerd op het aantal dienst-
jaren vanaf de vroegpensioendatum van 60 jaar. Na het pensioenontslag 
beginnen partijen met een schone lei. Oude dienstjaren vervallen.1479 Er is 
voor die jaren geen inkomensschade omdat het contract is uitgediend. Deze 
zaak toont ook aan dat de teller niet begint te lopen vanaf 65 jaar maar na het 
(vrijwillig) pensioenontslag.

Als gezegd zal er na pensioenontslag in de meeste gevallen een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen. Tussentijdse beëin-
diging van de overeenkomst na pensioenontslag is mijns inziens aanleiding 
voor een ontbindingsvergoeding. De beëindiging van de arbeidsovereen-
komst leidt tot inkomensschade. De ontbindingsvergoeding is dan gemaxi-
meerd tot de maximale inkomensderving tot de einddatum. Voor gewogen 
dienstjaren na pensioenontslag acht ik geen grond aanwezig. De werknemer 
heeft een loonvervangend pensioeninkomen, hetgeen de noodzaak van een 
hogere factor dan 1 wegneemt. De rechter behoudt een zekere mate van 
fl exibiliteit bij het bepalen van een billijke vergoeding door middel van de 
correctiefactor. Daarin kan bijvoorbeeld de verwijtbaarheid tot uiting komen. 
Een billijkheidscorrectie is ook bepleitbaar bij een lang dienstverband na pen-
sioenontslag waarbij de werkgever mocht verwachten dat de arbeidsrelatie 
binnen afzienbare tijd zou eindigen in verband met afnemende krachten van 
de werknemer. Dat vereist wel onderbouwing van die verwachte einddatum, 
zonder dat volstaan wordt met gemeenplaatsen over afnemende productiviteit 
van oudere werknemers.

§8.10 AOW als stimulans om door te werken

§8.10.1 Flexibilisering van de AOW

Vanuit de politiek is meermalen – bijvoorbeeld via de motie Bussemaker1480 
– aandacht gevraagd voor fl exibele pensionering als instrument om langer 

1477 M. Heemskerk, Ontslagrecht voor 65-plussers is onduidelijk, SMA 2005-3, in gelijke zin 
A.C. van de Velde, De kantonrechtersformule bij 65-plussers, AR 2008, 23.

1478 Ktr. Amsterdam 30 januari 2008, JAR 2008, 44.
1479 In gelijke zin Ktr. Utrecht 16 mei 2008, JAR 2008, 158 (Den en Rust).
1480 Kamerstukken II 2004-05, 29 760, nr. 45 (motie Bussemaker).
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doorwerken te stimuleren. Het thema fl exibilisering van de AOW is niet 
nieuw en kent verschillende vormen. Flexibilisering van het wettelijk ouder-
domspensioen biedt mensen keuzevrijheid om hun pensioen in te laten gaan 
vóór of na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De SER toont zich geen 
voorstander van enige fl exibilisering. Tot vier maal toe – in 1954,1481 1997,1482 
20051483 en 20061484 – heeft de raad wisselende voorstellen tot fl exibilisering 
van de AOW ontraden. De SER kwam in 2006 tot de conclusie dat fl exibi-
lisering van de AOW geen voordelen biedt. Een keuzemogelijkheid voor de 
ingangsdatum van de AOW is lastig, want leidt tot uitvoerings- en adminis-
tratiekosten. Bovendien zijn er mogelijkheden tot fl exibilisering aanwezig in 
het aanvullend pensioen.1485 Kort gezegd kiest de SER voor behoud van de 
oude, vertrouwde vaste leeftijd van 65 jaar. Die beleidsmatige keuze getuigt 
niet van een grote vooruitstrevendheid.1486 Eind mei 2008 lijkt de deur voor 
fl exibilisering voorzichtig van het slot te zijn gegaan. In een toen verschenen 
notitie (zie §8.10.3) kwam het kabinet met een voorstel om uitstel van de AOW 
mogelijk te maken.

§8.10.2 Geen vervroeging AOW

In het parlementaire debat over de arbeidsdeelname van oudere werknemers 
in relatie tot de VPL-wetgeving werd onder verwijzing naar het Zweedse model 
de mogelijkheid genoemd om de AOW-uitkering tussen 60 en 70 jaar te laten 
ingaan. Het kabinet voelde niets voor een eerdere AOW-ingangsdatum dan 
65 jaar. Dat zou leiden tot een levenslang lager pensioeninkomen. Omdat de 
AOW een minimumkarakter heeft, brengt vervroeging de bestaanszekerheid 
in gevaar, zo sprak minister De Geus van SZW.1487 Actuariële korting van de 
eerder ingaande AOW-uitkering resulteert in een lager inkomen en dat kan 
leiden tot een groter beroep op de bijstand. Dat argument klinkt overtuigend 
maar kan weerlegd worden. De bestaanszekerheid hoeft geenszins in gevaar 
te komen wanneer een aanvullend pensioen aanwezig is. Een inkomens-
grens waarbeneden opname van AOW vóór 65 jaar niet mogelijk is, neemt dat 

1481 SER Advies 1954/3, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, p. 48-49.
1482 SER Advies 1997, Werken aan zekerheid, p. 546.
1483 SER Advies 2005, Van alle leeftijden, p. 68.
1484 SER-advies 2006/3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, Den Haag 2006, 

p. 45.
1485 SER-advies 2006/3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, Den Haag 2006.
1486 Vergelijk G.J. Vonk, Van het AOW-front geen nieuws, in: E. Lutjens (red.), De Le(e)nigheid 

van het Sociaal Recht. Liber amicorum voor Leen van den Heuvel, VU Huisdrukkerij 2006. Hij 
komt daarvan terug in G.J. Vonk, De toekomst van de AOW: brede basis, soberheid en een-
voud, in: M. van Everdingen, G.J. Vonk (red.) De AOW; veel besproken, nu beschreven, SVB, 
2006, p. 294-312.

1487 Kamerstukken II 2004-05, 29760, nr. 54, p. 49-50.
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bezwaar weg. Ik volsta hier met de opmerking dat een keuzemogelijkheid om 
de AOW eerder te laten ingaan, niet leidt tot een hogere arbeidsdeelname.1488 
Vanuit dat oogpunt is het naar voren halen van de AOW-datum onwenselijk.

§8.10.3 Vrijwillig uitstel AOW en deeltijd-AOW

De huidige AOW biedt werknemers geen stimulans om na 65 jaar door te 
werken. Doorwerkende 65-plussers krijgen geen hogere AOW. Vanuit die 
optiek kan actuariële oprenting of aanvullende premiebetaling 65-plussers 
stimuleren om langer door te werken. Minister De Geus zag daarin geen 
toegevoegde waarde. Wie een hogere uitkering wil, kan de AOW op 65-jarige 
leeftijd opzij leggen, laten renderen en zo op 67-jarige leeftijd de facto een 
hogere uitkering ontvangen.1489 Minister Donner lijkt meer te voelen voor 
deze fl exibilisering.1490 De kabinetsnotitie over doorwerken na 65 van eind 
mei 2008 opent de deur voor uitstel van de AOW. In de notitie wordt voorge-
steld vrijwillig uitstel van de AOW-uitkering mogelijk te maken. De uitkering 
wordt dan actuarieel opgerent, zodat het uitstel leidt tot een hogere uitkering. 
Volgens schattingen levert een jaar uitstel 5% meer AOW op. Is de uitkering 
eenmaal ingegaan, dan is die beslissing onomkeerbaar. Gedacht wordt aan 
vaste tijdstippen en termijnen om de AOW aan te vragen. De notitie bepleit 
eveneens de mogelijkheid van deeltijd-AOW. Dat moet de geleidelijke afbouw 
van het werkzaam leven mogelijk maken. De AOW kan dan voor bepaalde 
vaste gedeelten (67% of 75%) worden uitgesteld.1491

Nu wordt de leeftijd van 65 jaar gezien als einddatum. Psychologisch 
werkt die leeftijdsgrens net als een geplande vakantiedatum. Wie eenmaal 
die datum in zijn hoofd heeft zitten, stelt de vakantie niet snel uit. De moge-
lijkheid om zelf de AOW-datum te bepalen, kan de beeldvorming over de 
pensioendatum openbreken en zo langer doorwerken stimuleren. Bovendien 
zijn vrijwilligheid en hogere uitkeringen electoraal beter te verkopen dan hef-
fi ngen en verplichtingen. De sociale verworvenheid van een minimumpen-
sioen blijft behouden. Wie is er nu tegen fl exibiliteit zonder extra kosten?

In het vragenuurtje werd vanuit de Tweede Kamer gevraagd of de maat-
regel niet een verkapte manier was om aan de AOW-leeftijd te morrelen. Het 
uitstel zou bovendien leiden tot een tweedeling tussen gezonde en ongezonde 
AOW’ers. Minister Donner riposteerde met de opmerking dat hij niet de 

1488 SER-advies 2006/3, p. 32-33. 
1489 Kamerstukken II 2004-05, 29760, nr. 54, p. 49-50.
1490 Het Financieele Dagblad 12 april 2008, Stille verleider Piet Hein Donner tracht AOW-taboe 

te doorbreken.
1491 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 10, bijlage bij Kamerstukken II 2007-

08, 29 544, nr. 152.
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AOW-leeftijd aan de orde stelde maar de keuzemogelijkheid voor uitstel.1492 
Enkele Kamerleden vreesden dat dit de opmaat is om de AOW-leeftijd te ver-
hogen. Die gedachte is niet vreemd. Wanneer een groot aantal mensen kiest 
voor uitstel, erodeert de leeftijdsgrens van 65 jaar. Het draagvlak om de AOW-
leeftijd geleidelijk te verhogen neemt dan toe. Die verhoging van de AOW-
leeftijd bevordert de arbeidsdeelname van ouderen (zie hoofdstuk zeven). 
Op de vraag van D66 waarom de minister de AOW-leeftijd niet verhoogde, 
antwoordde minister Donner dat een geleidelijke verhoging geen oplossing 
bood voor de aanwezige tekorten op de arbeidsmarkt. Hij zag meer heil in de 
vrijwillige keuze om door te werken dan in de verplichting die uitging van 
een collectieve verhoging van de leeftijd.1493

Opmerkelijk is dat de discussie over de vraag of verzekerden op vrijwillige 
basis de AOW-datum van 65 jaar mogen uitstellen om zo een hogere AOW te 
verkrijgen bij de introductie van de AOW op vrijwel identieke wijze verliep. 
Toentertijd drong de regering aan op de keuze voor uitstel van de AOW-datum 
en was het de Kamer die zich daar – met succes – tegen verzette. Interessant 
is ook het psychologische argument dat toentertijd door de regering werd 
aangevoerd om uitstel mogelijk te maken. De vaste leeftijd, zonder mogelijk-
heid daarvan af te wijken, zou het psychologische eff ect hebben dat het werk 
werd gestaakt bij het bereiken van deze leeftijd. De regering wees daarbij op 
het feit dat diverse 65-plussers hun werk nog zouden kunnen voortzetten en 
dat zinvolle arbeid voor hen van groot belang was. De Kamer was kritisch 
over de mogelijkheid tot uitstel van het ouderdomspensioen. Zij vreesde 
complicaties en overbodigheid. De mogelijkheid van uitgesteld pensioen zou 
een dode letter blijven. Bovendien werd opgemerkt dat verzekerden die na 
de pensioenleeftijd van 65 jaar langer door wilden werken hun uitkering in 
ontvangst konden nemen en zich vervolgens particulier konden verzekeren. 
Naar aanleiding van deze kritiek werd de mogelijkheid van verhoogd uitge-
steld pensioen uit het ontwerp gelicht.1494

Het wetsvoorstel om de AOW uit te kunnen stellen is eind 2008 ingediend 
bij de Tweede Kamer. Uit het persbericht van 18 november 2008 blijkt dat het 
doel tweeledig is: enerzijds het stimuleren van een cultuuromslag waarbij 65 
jaar niet meer gezien wordt als defi nitief eindpunt van het werkzame leven 
en anderzijds het creëren van de mogelijkheid voor mensen om de AOW na 
65 jaar geheel of gedeeltelijk te ontvangen. Dat kan een meer geleidelijke 
afbouw van het werkzame leven stimuleren. 1495 Uitstel is maximaal vijf jaar 

1492 Handelingen II 2007-08, nr. 73, p. 5100-503.
1493 Handelingen II 2007-08, nr. 73, p. 5102.
1494 Kamerstukken II 1954-1955, 4009, nr. 10, p. 4.
1495 Persbericht SZW 18 november 2008, Wetsvoorstel keuzemogelijkheid in AOW ingediend 

bij Tweede Kamer, nr. 2008, 123. Zie Kamerstukken 31 774.
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mogelijk. Vanaf 70 jaar gaat de AOW onherroepelijk en volledig in. De maxi-
mumleeftijd van 70 jaar sluit aan bij de fi scale behandeling van aanvullende 
pensioenen (zie daarover 8.11.4.2).1496

Volgens het wetsvoorstel treedt de wet in werking op een nader bij konink-
lijk besluit te bepalen datum. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de 
regering uitgaat van 1 januari 2010. Dat betekent dat belanghebbenden die 
op of na 1 januari 2010 de leeftijd van 65 jaar bereiken voor het eerst gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid hun AOW uit te stellen.1497

Vraagtekens zijn geplaatst bij de hoogte van de uitgestelde AOW-uitkering. 
Volgens Kappelle loont het AOW-uitstel te weinig en is het rendement groter 
wanneer mensen de AOW-uitkering storten in een lijfrente.1498 In antwoord 
op Kamervragen concludeerde staatssecretaris Aboutaleb dat dit afhangt 
van de persoonlijke omstandigheden. Van belang daarbij is onder meer 
of de lijfrente fi scaal aftrekbaar is of niet. De aftrekbaarheid van lijfrente-
stortingen is kort gezegd afhankelijk van het antwoord op de vraag of men 
een pen sioentekort (fi scale reserveringsruimte) heeft. Zonder fi scale aftrek 
lijkt uitstel van de AOW voordeliger, althans volgens het rekenvoorbeeld dat 
is opgesteld naar aanleiding van Kamervragen hierover.1499 Zijn de lijfrentes 
aftrekbaar, dan lijken deze in ieder geval op de korte termijn voordeliger. Er 
is echter nog een ander verschil tussen de uitkering en de lijfrente dat van 
belang is. De periodieke lijfrente is een levenslang nominaal gelijkblijvend 
bedrag terwijl de AOW-uitkering geïndexeerd wordt. De hoogte van de uit-
gestelde AOW-uitkering is in eerste instantie afhankelijk van de levensver-
wachting bij 65 jaar en de lengte van de uitstelperiode. Door de indexatie van 
de AOW-uitkering – het welvaartsvaste karakter – haalt de AOW-uitkering 
de nominaal gelijkblijvende lijfrente uiteindelijk in. Wat fi nancieel het beste 
uitpakt voor het individu is dus afhankelijk van het pensioentekort, de lengte 
van het AOW-uitstel en hoe lang men werkelijk leeft. De keuzevrijheid van 
individuen en het psychologische eff ect dat 65 jaar geen automatisch eind-
punt is, pleiten voor uitstel.

1496 Kamerstukken II 2008-09, 31 774, nr. 3, p. 6.
1497 Kamerstukken II 2008-09, 31 774, nr. 3, p. 23.
1498 NRC next 29 september 2008, Uitstellen AOW loont te weinig.
1499 Aanhangsel Handelingen II 2008-09, p. 1471-1472.
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§8.11 Flexibilisering aanvullend pensioen

§8.11.1 Geen wettelijke pensioenleeftijd

Anders dan bij de AOW geldt in de aanvullende pensioenen geen wettelijk 
voorgeschreven pensioenleeftijd. Bovendien is in de WGBL vastgelegd dat de 
vaste pensioenleeftijd geen verboden leeftijdsonderscheid vormt.1500

Sociale partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het aanvul-
lend pensioen. In de praktijk zijn de fi scale grenzen leidend. Bij onzuivere 
pen sioenregelingen moet er eerder belasting worden betaald, vaak tegen 
een hoger tarief. Dat maakt een fi scaal onzuivere pensioenregeling onaan-
trekkelijk. Werkgevers en pensioenuitvoerders zullen daarom geneigd zijn 
binnen het fi scale raamwerk te blijven. Als gevolg van de fi scale wetgeving 
inzake VPL is de gebruikelijke pensioendatum verschoven naar 65 jaar.1501 Bij 
het bereiken van de vaste pensioenleeftijd wordt het pensioen uitgekeerd en 
eindigt de opbouwfase. Veel pensioenregelingen kennen een fl exibele pensi-
oenleeftijd. Daarbij kan de deelnemer kiezen om eerder of later dan de vaste 
leeftijd met pensioen te gaan.

§8.11.2 Uitstel van de pensioenuitkering als stimulans

De pensioenovereenkomst kan langer doorwerken stimuleren door de moge-
lijkheid om de pensioenuitkering uit te stellen tot na de vaste pensioenleeftijd. 
Uitstel leidt door actuariële oprenting tot een hogere pensioenuitkering. De 
verhoogde sterftekans en de kortere uitbetalingsperiode zorgen er voor dat 
een jaar uitstel leidt tot een naar verwachting 8% á 9% hogere pensioenuitke-
ring.1502 Die hogere uitkering stimuleert werknemers om langer te werken.

Er is geen fi scale belemmering voor uitstel van de pensioenuitkering tot 
na de pensioendatum. Als voorwaarde geldt dat de arbeidsrelatie na de pen-
sioendatum wordt voortgezet. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat 
uitstel bedoeld is voor werknemers die doorwerken na de pensioendatum. 
Voorkomen moest worden dat een werknemer die ophoudt met werken zijn 
pensioen uitstelt.1503 In dat geval is de regeling onzuiver en wordt de aan-
spraak belast.

De werknemer die zijn pensioenuitkering wil uitstellen en zijn pen-
sioenopbouw na 65 jaar (de hier door mij veronderstelde pensioendatum) wil 

1500 Artikel 8 lid 2 WGBL; vergelijk artikel 6 lid 2 Kaderrichtlijn.
1501 H.M. Kappelle (red.), Fiscale aspecten van pensioen, Sdu, Amersfoort 2007, p. 81.
1502 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 11, bijlage bij Kamerstukken II 2007-

08, 29 544, nr. 152.
1503 Kamerstukken II 26 020, nr. 3, p. 23-24. 
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voortzetten, kan dat slechts doen indien die mogelijkheid in de pensioen-
overeenkomst is opgenomen. Sociale partners stimuleren langer doorwerken 
door uitstel van de pensioendatum mogelijk te maken voor werknemers die 
doorwerken.

§8.11.3. Voortzetting pensioenopbouw na pensioenontslag als stimulans

Er is geen wettelijke belemmering om de pensioenopbouw voort te zetten 
na het bereiken van de vaste pensioenleeftijd. De fi scus maakt het eveneens 
mogelijk om de pensioenopbouw voort te zetten wanneer de pensioenuit-
kering is uitgesteld.1504 Ook hier is de inhoud van de pensioenovereenkomst 
bepalend. Premievoortzetting in combinatie met uitstel leidt tot een hogere 
pensioenuitkering.

Voortzetting van de pensioenopbouw na de vaste pensioenleeftijd is niet 
verplicht. Het leeftijdsonderscheid om werknemers vanaf 65 jaar (of een 
andere pensioenleeftijd) uit te sluiten van de arbeidsvoorwaarde pensioen is 
verdedigbaar. Op het eerste gezicht is de uitzondering voor de pensioenleef-
tijd (artikel 8 lid 2 WGBL) niet van toepassing. De verschillende pensioen-
premie voor 65-plussers en 65-minners is een arbeidsvoorwaarde in de zin 
van artikel 3 WGBL. De rechtvaardiging voor dat verschil is dat het verzekerd 
ouderdomsrisico in heeft mogen gaan. Zowel de Kaderrichtlijn als de WGBL 
laten het aan sociale partners over om in de pensioenvoorziening te bepalen 
op welke leeftijd dat ouderdomsrisico intreedt. Wanneer dat risico is afgedekt, 
kan in redelijkheid geen premie meer verschuldigd zijn.

§8.11.4 Beperkingen van de stimulans voor doorwerken na pensioenontslag

Een hogere pensioenuitkering stimuleert werknemers om langer door te 
werken. Die stimulans wordt beperkt door fi scale en contractuele voorwaar-
den. Hieronder analyseer ik die beperkingen.

§8.11.4.1 Maximering van de pensioenopbouw
Om fi scaal zuivere aanspraken te houden moet het pensioen ingaan bij het 
bereiken van de grens van 100% van het pensioengevend loon.1505 De grens 
van 100% vormt geen serieuze belemmering voor werknemers om door te 
werken. Ten eerste zijn er weinig werknemers die 100% van het pensioen-
gevend loon opbouwen. Ten tweede valt niet te verwachten dat werknemers 

1504 Besluit van 29 augustus 2003, CPP2003/530M (Vraag- en antwoordenbesluit, vraag 10).
1505 Artikel 18a lid 5 Wet LB. Die regel lijdt uitzondering wanneer de grens van 100% is bereikt 

voordat de deelnemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. De pensioendatum mag dan 
worden uitgesteld tot 65 jaar, de aanspraken worden bevroren.
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met een dergelijk pensioeninkomen het maximum zullen ervaren als een 
belemmering om door te werken.1506

De fi scale grens lijkt een vast onderdeel in de pensioenregeling te zijn.1507 
Daarmee valt de maximering onder de reikwijdte van de WGBL. De maxime-
ring van 100% benadeelt mogelijk oudere werknemers die meer dan 100% 
willen opbouwen. Ik acht de maximering van de inkomensbescherming 
geoorloofd aangezien pensioen is bedoeld als verzorging voor de oude dag. 
Bij een pensioenuitkering van 100% is er een adequate voortzetting van het 
bestaans- en inkomensniveau.1508

Bij eind- en middelloonregelingen is de vaststelling van de 100% grens 
relatief eenvoudig. Zowel pensioenuitkering als pensioengevend loon zijn 
namelijk bekend. Stijgt het pensioengevend loon nadien, dan mag verder 
worden opgebouwd.1509

Vaststelling van de 100% grens bij premieovereenkomsten vindt plaats 
onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen. Blijkt het 
kapitaal groter dan het maximaal aan te kopen ouderdomspensioen, dan 
wordt er direct loonbelasting geheven over het surpluskapitaal, dat ineens 
wordt uitgekeerd.1510 Wanneer er na de pensioendatum premies gestort blij-
ven worden, moet doorlopend getoetst worden of de 100% grens is bereikt.1511 
Volgens het fi scale besluit kan daarbij de laagste premiestaff el gehanteerd 
worden. Of dat valt onder de actuariële uitzondering is (mij) onduidelijk. Er 
is geen aparte staff el voor 65-plussers.

§8.11.4.2 De maximumleeftijd van 70 jaar
De fi scale wetgeving gaat er van uit dat de pensioenuitkering uiterlijk ingaat 
wanneer de deelnemer de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.1512 Die fi scale leef-
tijdsgrens is een vast onderdeel van de pensioenovereenkomst. Ter illustratie 
wijs ik op artikel 7.3 lid 4 van het ABP-reglement, dat als volgt luidt: ‘Het 
ouderdomspensioen gaat niet later in dan op de dag waarop de werknemer 

1506 Wellicht is dat anders bij werknemers met een pensioengevend loon dat is gebaseerd op 
een deeltijdfunctie. 

1507 Vergelijk artikel 8 lid 12 PGGM reglement 2007; artikel 7.7 ABP-reglement 2007; artikel 7 lid 
6 Bpf Bouw 2006.

1508 Over het fi scale begrip verzorging zie P.M.C. de Lange, Pensioen. Regelen en verzekeren, 
(diss. Leiden) 1994, p. 115-118.

1509 Besluit van 29 augustus 2003, CPP2003/530M (Vraag- en antwoordenbesluit, vraag 9).
1510 Artikel 18a lid 9 Wet LB; Besluit van 29 augustus 2003, CPP2003/530M (Vraag- en antwoor-

denbesluit, vraag 16).
1511 Besluit van 29 augustus 2003, CPP2003/530M (Vraag- en antwoordenbesluit, vraag 17).
1512 Artikel 18a lid 4 Wet LB; Kamerstukken II 1998/99, 26 020, nr. 3, p. 24.
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70 jaar wordt’. De pensioenreglementen van PGGM en het bedrijfstakpen-
sioenfonds in de bouw kennen een soortgelijke bepaling.1513

De leeftijdsgrens van 70 jaar is voor weinig werknemers een belemmering 
om door te werken. Er zijn weinig 70-plus-werknemers. Of zij de onmogelijk-
heid van uitstel als belemmering ervaren om door te werken is ongewis.

Dat neemt niet weg dat de leeftijdsgrens in strijd is met het verbod van 
leeftijdsonderscheid. Een objectieve rechtvaardiging voor de leeftijd van 70 
jaar ontbreekt. De leeftijdsgrens is niet passend of noodzakelijk om een maxi-
mering van de pensioenuitkering voor werknemers te bereiken. De grens 
van 100% is een alternatief dat minder leeftijdsonderscheid maakt. Ook het 
argument dat de leeftijdsgrens van 70 jaar de deelnemer verzekert van een 
pensioenuitkering gaat niet op. De vaste pensioenleeftijd of een vrijwillige 
keuze voor uitstel geven die zekerheid eveneens.

De leeftijdsgrens is daarom nietig. Wanneer de pensioenovereenkomst 
daarin voorziet, kan de 70-plusser aanspraak maken op uitstel en voortzet-
ting van de pensioenopbouw. Om doorwerken na 70 jaar te bevorderen is het 
wenselijk om de fi scale leeftijdsgrens van 70 jaar te schrappen.

§8.11.4.3 Maximering aantal deelnemingsjaren
Pensioenregelingen gaan soms uit van een maximum aantal deelnemings-
jaren. Een nergens geëxpliciteerde maar in de beleving diep gewortelde 
gedachte is de pensioenregeling waarbij in 35 of 40 deelnemingsjaren een 
pensioenuitkering van 70% van het laatstverdiende loon wordt opgebouwd.1514 
De Pensioenwet kent geen verbod om een maximum aantal deelnemings-
jaren op te nemen in een pensioenregeling. Zo bevat artikel 17 PW – dat 
handelt over de tijdsevenredige verwerving van pensioenaanspraken – geen 
voorschriften over een maximum aantal deelnemingsjaren. De wetsgeschie-
denis was daar duidelijk over:

‘Ten aanzien van pensioenregelingen die een maximum aantal in aanmerking te 
nemen dienstjaren kennen is het denkbaar dat het deelnemerschap langer duurt 
dan het maximum aantal jaren. Dat kan betekenen dat in de laatste jaren van het 

1513 Artikel 8 lid 11 sub e PGGM pensioenreglement 2007; artikel 12 lid 1 reglement Bpf Bouw 
2006.

1514 Uitgebreid daarover, P. Bakker, Ouderdomspensioen op zijn retour?, VU Expertisecentrum 
2007; Kamerstukken II 1955-56, 4009, nr. 6, p. 26; CGB 2004-34, overweging 2.10; L. de 
Graaf, ‘Het pensioenvraagstuk in Nederland: een historische schets’, in: M.M.H. Kraam-
winkel, J.J. Schippers en J.J. Siegers (red.), De toekomst van aanvullende pensioenen, Zwolle: 
W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 11-19. Bij een fi scaal maximum toegestaan percentage van 2% 
eindloon kan in 35 jaar een eindloon van 70% worden bereikt.
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deelnemerschap geen opbouw meer plaats heeft. Het onderhavige artikel belem-
mert dit niet.’1515

Een maximering van het aantal deelnemingsjaren vormt geen leeftijdson-
derscheid zolang alle werkenden gedurende de deelnemingscyclus dezelfde 
behandeling ondergaan.1516 Zowel voor jongere als oudere deelnemers geldt 
de maximering. Slechts bij een wijziging van het aantal deelnemingsjaren 
ontstaat er indirect leeftijdsonderscheid tussen de generaties.1517 Vanaf 1 janu-
ari 2008 is een hogere toetredingsleeftijd dan 21 jaar niet meer toegestaan. 
In de toekomst kunnen werknemers eerder tegen het maximum aantal deel-
nemingsjaren aanlopen.

Vanuit de gedachte dat een hogere pensioenuitkering oudere werknemers 
stimuleert om langer door te werken, vormt de maximering van het aantal 
deelnemingsjaren een belemmering. Die belemmering wordt weggenomen 
door de maximering te schrappen uit de pensioenovereenkomst.

§8.12 Verdringing 65-minners door 65-plussers?

In verschillende adviesaanvragen heeft de regering aandacht gevraagd voor 
een mogelijke verdringing van de groep oudere werknemers in het leeftijds-
cohort van 55 tot 65 jaar door 65-plussers. Het stimuleren van de arbeids-
deelname van 65-plussers mag niet ten koste gaan van de arbeidsdeelname 
en arbeidsmarktpositie van 65-minners. Concurrentie tussen die groepen 
is onwenselijk. Er zijn drie punten waarop 65-plussers een concurrentie-
voordeel hebben: (1) een gunstiger bruto-netto traject, (2) de motivatie en (3) 
lagere arbeidsvoorwaardelijke wensen wegens het ontbreken van fi nanciële 
noodzaak.1518

Volgens minister Donner neemt het concurrentiegevaar niet weg ‘dat 
doorwerken na het 65ste levensjaar een bijdrage kan leveren aan de noodza-
kelijke verhoging van de arbeidsparticipatie.’1519 Bovendien lijkt de omvang 
van het concurrentiegevaar vooralsnog klein. Volgens de SER zijn er geen 
signalen dat 65-plussers de werkgelegenheid van 65-minners verdringen, 

1515 Kamerstukken II 2005-06, 30 413, nr. 3, p. 186.
1516 Vergelijk annotator Mok bij HvJ EG 16 oktober 2007, NJ 2008, 38 (Palacios).
1517 I. Witte, Pensioenbegrip en pensioenkarakter, in: E. Lutjens, Pensioenwet. Analyse en com-

mentaar, Kluwer, Deventer, 2007, p. 46-47 meldt dat het maximum aantal deelnemingsja-
ren kan leiden tot leeftijdsonderscheid.

1518 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 
Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, p. 
83-84.

1519 Handelingen II 2007-08, nr. 35, p. 2722, vergelijk ook p. 2725.
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ook al omdat de groep doorwerkende 65-plussers zo klein is.1520 Onderzoek 
bevestigt dat er geen grootschalige verdringing van oudere werknemers door 
65-plussers op macroniveau plaatsvindt.1521

In de kabinetnotitie wordt overwogen om de WML te laten gelden voor 
65-plussers.1522 Hoewel een groot deel van de 65-plussers op grond van de 
WGBL aanspraak kan maken op hetzelfde loon als jongere collega’s is dat een 
goed signaal.

Een verdergaand voorstel is het in de kabinetsnotitie aangekondigde 
voornemen om bij een bedrijfseconomisch ontslag 65-plussers als eerste 
voor te dragen voor ontslag.1523 Dat leeftijdsonderscheid moet gerechtvaar-
digd worden. Het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid om 65-minners 
voorrang te geven lijkt mij een legitiem doel, mede gelet op de bestaande 
inkomensbescherming van 65-plussers. Gelet op de al eerder aangehaalde 
beleidsvrijheid verwacht ik dat dit – mits nader uitgewerkt en met redenen 
omkleed – een objectieve rechtvaardiging vormt.

§8.13  Conclusie

§8.13.1 De informatiebelemmering wegnemen

Bij de leeftijd van 65 jaar wijzigt de rechtspositie van werknemers. De wet-
gever gaat er vanuit dat het arbeidzame leven eindigt bij 65 jaar. Het werk-
loosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico zijn niet meer verzekerd en de 
inkomensbescherming van het ouderdomspensioen start.

De onbekendheid van sociale partners met de wet- en regelgeving om 
door te werken na pensioenontslag is een informatiebelemmering. Duidelijk-
heid over de rechtspositie van 65-plussers (en werknemers die doorwerken 
na pensioenontslag) en informatie- en communicatie naar sociale partners 
moeten die belemmeringen wegnemen.

1520 SER-advies 2006/3, Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, Den Haag 
2006, p. 19.

1521 B.C.H. de Zwart, E. Smolenaars, P.G.M. Molenaar-Cox, U hoeft toch niet meer te werken?, 
Onderzoek naar belemmeringen voor 65-plussers bij betaalde arbeid, Leiden 29 mei 2006, p. 
83-84.

1522 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 19, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152.

1523 Kabinetsnotitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’, p. 19, bijlage bij Kamerstukken II 2007-
08, 29 544, nr. 152.
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§8.13.2 Voorkom uitsluiting bij werving en selectie

Sociale partners sluiten met enige regelmaat 65-plussers uit door bij de wer-
ving en selectie geen 65-plussers aan te nemen of daarin restrictief beleid te 
voeren. Een andere praktische belemmering om door te werken is de beeld-
vorming bij werkgevers, bemiddelaars en de sociale omgeving dat 65-plus-
sers niet willen, hoeven of mogen werken. Dat is een belangrijke belemme-
ring om door te werken. De uitsluiting kan voorkomen worden door duidelijk 
te communiceren dat de uitsluiting in strijd is met de wet en daarnaast de 
beeldvorming te beïnvloeden.

§8.13.3 Laveren tussen stimuleren doorwerken en sociale bescherming

Het wegnemen van belemmeringen om door te werken na pensioenontslag 
bevordert de arbeidsdeelname van ouderen. Bij het wegnemen van die belem-
meringen moet de wetgever laveren tussen het aantrekkelijk maken van 
65-plussers en de sociale bescherming van diezelfde groep. Bovendien dient 
het verdringingseff ect van de groep oudere werknemers in het leeftijdscohort 
van 55 tot 65 jaar door 65-plussers meegewogen te worden, al lijkt dat eff ect 
niet groot te zijn.

§8.13.4 Ragetlie-regel belemmert bepaalde tijd contracten na pensioenontslag

De Ragetlie-regel belemmert werkgever en werknemer om na pensioenont-
slag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten die van rechtswege 
eindigt. De rechtsonzekerheid die de Ragetlie-regel meebrengt leidt er toe 
dat partijen via de kantonrechter of de CWI extra kosten en moeite moeten 
doen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan die automa-
tisch eindigt. De belemmering van de Ragetlie-regel is onwenselijk en moet 
worden opgeheven. Daartoe heb ik een voorstel tot wetsaanpassing gedaan 
die het mogelijk maakt om na pensioenontslag een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd te sluiten die van rechtswege eindigt.

§8.13.5 Wegnemen wettelijke belemmeringen

Werkgevers noemen met name het fi nanciële risico om het loon twee jaar 
lang door te betalen aan zieke 65-plussers als belemmering om 65-plussers 
te laten doorwerken. Zij veronderstellen een hoog ziekterisico bij 65-plussers, 
dat bovendien slecht verzekerbaar is. Een wettelijke beperking van de loon-
doorbetalingperiode voor 65-plussers komt tegemoet aan het bezwaar van 
werkgevers. Bij een beperking van de periode blijft er – in tegenstelling tot bij 
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afschaffi  ng van de wettelijke verplichting – een prikkel voor werkgevers om 
ziekteverzuim te bestrijden. Het wettelijk leeftijdsonderscheid van 65-plus-
sers lijkt, gelet op de huidige stand van de Europese jurisprudentie, te recht-
vaardigen met het argument dat de arbeidsdeelname van die groep wordt 
bevorderd. De wettelijke re-integratieverplichtingen kunnen worden beperkt 
voor 65-plussers omdat het werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico 
zijn afgedekt en er inkomenszekerheid is, zonder dat nog een arbeidspresta-
tie wordt verlangd.

De keten- en perioderegeling belemmert doorwerken na afl oop van de 
keten- en periode, omdat werkgevers een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd met een 65-plusser willen voorkomen. De wetgever kan met het 
oogmerk om de arbeidsdeelname van ouderen te bevorderen die belemmering 
wegnemen door de keten- en perioderegeling te versoepelen voor 65-plussers. 
Het wegnemen van deze wettelijke belemmeringen om de arbeidsdeelname 
te bevorderen, gaat ten koste van de sociale bescherming van de 65-plus-
werknemer. Dat vraagt om een belangenafweging.

§8.13.6 Wegnemen contractuele belemmeringen

Sociale partners maken soms contractuele arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
voor 65-plussers. Zij mogen niet afwijken van de wet. Daarom is het niet 
mogelijk – al gebeurt het in de praktijk wel – om in de (collectieve) arbeids-
overeenkomst te bepalen dat de loondoorbetalingverplichting bij ziekte niet 
geldt voor 65-plussers. De afwijkende afspraken, zoals uitsluiting van de cao, 
beloning, opzegtermijn of opzegverbod bij ziekte maken 65-plussers aantrek-
kelijker voor werkgevers. Die aantrekkelijkheid gaat vrijwel altijd ten koste 
van de bescherming van 65-plussers en dat is slechts toegestaan wanneer 
er een objectieve rechtvaardiging reden voor het leeftijdsonderscheid. Veel 
afwijkende arbeidsvoorwaarden voor 65-plussers zijn door het ontbreken van 
zo’n rechtvaardiging nietig. De WGBL beschermt 65-plussers daarmee tegen 
andere arbeidsvoorwaarden dan 65-minners.

§8.13.7 Ontslagbescherming en -vergoeding na pensioenontslag

Wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet na pensioenontslag, dan zijn er 
weinig belemmeringen om door te werken. De nieuwe arbeidsovereenkomst 
is vaak voor bepaalde tijd aangegaan. Willen partijen tussentijds opzeggen, 
dan dient een tussentijds opzegbeding te worden opgenomen in dat contract. 
Aangezien een verzoek om een ontslagvergunning bij de CWI na 65 jaar weer 
individueel getoetst wordt en de vergunning niet eenvoudig te verkrijgen is, 
fungeert de ontbinding als praktische oplossing om de arbeidsovereenkomst 
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tussentijds te beëindigen. De onduidelijkheid over de hoogte van de ontbin-
dingsvergoeding wordt weggenomen door de vergoeding te baseren op het 
aantal dienstjaren na pensionering maal het maandsalaris.

§8.13.8 Vrijwillig uitstel en deeltijd-AOW als impuls om door te werken

Doorwerken na 65 jaar leidt niet tot een hogere AOW. Het trekken van de leef-
tijdsgrens bij 65 jaar heeft als bijkomend psychologisch eff ect dat werk nemers 
zich richten op die einddatum. Vrijwillig uitstel van de AOW bevordert een 
langere arbeidsdeelname. De keuze voor een hogere uitkering stimuleert 
werknemers om langer door te werken en maakt de leeftijd van 65 jaar als 
defi nitieve einddatum minder vanzelfsprekend. Deeltijd-AOW bevordert een 
geleidelijke uittreding.

§8.13.9 Beter benutten stimulansen aanvullend pensioen

Uitstel van de pensioendatum en voortzetting van de pensioenopbouw leiden 
tot een hogere pensioenuitkering. Dat stimuleert ouderen om langer door te 
werken. Uitstel en voortzetting is mogelijk wanneer de pensioenovereenkomst 
daarin voorziet. Er is geen fi scale belemmering. Mogelijk is de onbekendheid 
van deelnemers een belemmering van de prikkel om door te werken.

Maximering van de pensioenopbouw, de maximumingangsleeftijd van 
70 jaar en een maximering van het aantal deelnemingsjaren remmen de sti-
mulans om door te werken. Wanneer pensioenuitvoerders de fi scaal gehan-
teerde maximumingangsleeftijd van 70 jaar overnemen, is dat vermoedelijk 
in strijd met de WGBL. Door de leeftijdsgrens van 70 jaar te schrappen, blijft 
de stimulans om na 70 jaar langer door te werken behouden.
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§9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk werp ik een blik over de grens door de Duitse wet- en regelge-
ving over oudere werknemers te schetsen. Een vergelijking plaatst de Neder-
landse maatregelen en situatie in perspectief. Duitsland is interessant omdat 
de noodzaak om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te verhogen 
in dat land groot is. In 2004 bedroeg de arbeidsdeelname van oudere werk-
nemers (55-65 jaar) 41,8%.1524 De vergrijzing en ontgroening en het dalend 
aantal werkenden ten opzichte van het aantal inactieven drukken zwaar op 
Duitsland. Dat heeft onder meer geleid tot hervormingen van het onder de 
vergrijzing gebukt gaande omslaggefi nancierde wettelijk ouderdomspen-
sioen. De stapsgewijze verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 
naar 67 jaar is de meest in het oog springende maatregel.

In §9.2 bespreek ik de ontslagbescherming van oudere werknemers. 
Daarbij komt tevens het pensioenontslag aan de orde. In §9.3 schets ik hoe 
in Duitsland het voorschrift van gelijke behandeling op grond van leeftijd 
is uitgewerkt. Vervolgens bespreek ik in §9.4 de hoofdlijnen van het Duitse 
pensioenstelsel, waarbij zowel het wettelijk ouderdomspensioen als het onder-
nemingspensioen de revue passeren. Na een kort uitstapje over doorwerken 
na pensionering (§9.5) besluit ik het hoofdstuk met een conclusie (§9.6).

§9.2 Ontslagbescherming oudere werknemers

§9.2.1 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is om twee redenen 
van belang voor oudere werknemers. Ten eerste staat in de Duitse wetgeving 
(§14 lid 3 TzBfG) een bijzondere regeling, waardoor het eenvoudiger is om met 
oudere werknemers een contract voor bepaalde tijd af te sluiten (zie §9.2.2.1). 

1524 European Commission, Adequate and sustainable pensions, Synthesis report, augustus 
2006.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec13:435Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec13:435 28-1-2009   9:31:5528-1-2009   9:31:55



400

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

In het Mangold arrest uit 2005 heeft het HvJ EG deze regeling in strijd met 
het gemeenschapsrecht geoordeeld, waarna de regeling in 2007 is herzien.1525 
Ten tweede is er (ook) in Duitsland gedebatteerd hoe de arbeidsovereenkomst 
met een pensioenleeftijd gekwalifi ceerd moet worden. Het dienstverband ein-
digt na afl oop van de tijd, waarvoor het is aangegaan, aldus §620 BGB. Voor 
arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd, geldt de op 1 
januari 2001 in werking getreden Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). In 
beginsel eindigt de arbeidsovereenkomst na afl oop van de overeengekomen 
tijd automatisch. Er is geen beroep op de opzeggingsbescherming mogelijk, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in cao of individuele arbeids-
overeenkomst.1526 Het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd is naar Duits recht slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Volgens 
de TzBfG kan de werkgever voor een periode van maximaal twee jaar (inclu-
sief verlengingen) een contract voor bepaalde tijd hanteren.1527 Daarna is het 
alleen toelaatbaar indien de werkgever voor de bepaalde tijd een objectieve 
reden (‘einen sachlichen Grund’) heeft. De wet onderscheidt twee arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde tijd: (1) de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd met kalenderdatum en (2) de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 
grond van de aard en het doel van de arbeidsprestatie (Zweckbefristung). Het 
kalendermatige contract voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de 
(schriftelijk) overeengekomen tijd (§15 lid 1 TzBfG). De objectieve reden was 
één van de mogelijke vereisten die op grond van EG-Richtlijn 1999/70 gesteld 
moeten worden inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.1528 In §14 
TzBfG geeft de Duitse wetgever vervolgens bij wijze van voorbeeld een aantal 
niet-limititatieve objectieve redenen: de proeftijd, tijdelijke vervanging van 
een andere werknemer of de aard van het werk (seizoensarbeid).

§9.2.1.1 De uitzondering voor oudere werknemers
Het voorschrift dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een objectieve 
reden vereisen, werd op 1 januari 2003 – 2 jaar na invoering van de wet – 
versoepeld voor oudere werknemers, om te bevorderen dat zij ‘aan de bak 
kwamen’. Het legitieme doel van de maatregel was de bevordering van de 
arbeidsdeelname van oudere werknemers.1529 Voor werknemers ouder dan 
52 jaar kon tot 1 januari 2007 in alle omstandigheden een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd gesloten worden. Vanaf 2007 was een bepaalde tijd 

1525 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289 (Mangold).
1526 §15 lid 3 TzBfG. Dit is te vergelijken met het Nederlandse tussentijdse opzeggingsbeding, 

dat eveneens schriftelijk moet worden overeengekomen, zie artikel 7:667 lid 3 BW.
1527 Voor nieuw opgerichte ondernemingen kan een termijn van vier jaar gelden, zie §14 lid 2a 

TzBfg.
1528 EG-richtlijn van 28 juni 1999, Pb EG 1999, L 175.
1529 Vergelijk BT-Drucksache 14/4374, p. 20.
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contract voor werknemers vanaf 58 jaar zonder meer toegestaan. Dat was 
slechts anders wanneer de werkgever eerder een voorafgaande inhoudelijk 
soort gelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had. Een wettelijk 
vermoeden daarvan bestond wanneer minder dan zes maanden tussen de 
arbeidsovereenkomsten lag.1530 In het arrest Mangold heeft het HvJ EG geoor-
deeld dat dit leeftijdsonderscheid in strijd was met de antidiscriminatiewet-
geving. Een belangrijke factor daarbij was de paradox om de positie van 
oudere werknemers op de arbeidsmarkt te versterken door toe te staan dat zij 
een slechtere ontslagbescherming kregen. De maatregel ging verder dan pas-
send en noodzakelijk was om de arbeidsdeelname van ouderen te verhogen. 
Die paradox komt ook terug in de overwegingen van het HvJ EG:

‘(…) leidt de toepassing van een nationale wetgeving (…) tot een situatie waarin aan 
alle werknemers van 52 jaar en ouder zonder onderscheid, ongeacht of zij vóór het 
sluiten van de overeenkomst werkloos waren en ongeacht de duur van deze even-
tuele werkloosheid, tot zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt rechtsgel-
dig arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangeboden die een 
onbepaald aantal keren kunnen worden verlengd. Deze omvangrijke, uitsluitend 
op grond van leeftijd bepaalde categorie werknemers loopt aldus het gevaar om 
gedurende een substantieel deel van de beroepsloopbaan te worden uitgesloten van 
het genot van vaste dienstbetrekkingen, wat juist, zoals uit de raamovereenkomst 
blijkt, een essentieel onderdeel vormt van de werknemersbescherming.’1531

Een saillant detail is, dat het proces van Werner Mangold tegen Rüdiger Helm 
door advocaten geënsceneerd lijkt te zijn met de vooropgezette bedoeling 
om de wetgeving via het HvJ EG onderuit te halen. De 56-jarige werknemer 
Mangold was bij advocaat Rüdiger Helm in dienst gekomen op basis van een 
bepaalde tijd contract voor de periode van 1 juli 2003 tot 28 februari 2004. De 
overeenkomst van Mangold voorzag in een tot enkele uren per week beperkte 
arbeid. Daarnaast werd in het contract gedetailleerd bepaald dat de clausule 
in verband met de bepaalde tijd uitsluitend op § 14 lid 3 TzBfG was gebaseerd, 
met uitsluiting van elke andere volgens de Duitse wetgeving en de Duitse 
rechtspraak mogelijke rechtvaardiging van de arbeidsverhouding. Ten slotte 
heeft Mangold zich reeds enkele weken nadat hij in dienst was getreden tot 
het Arbeitsgericht München gewend met het verzoek de genoemde clausule 
nietig te verklaren.1532 De Duitse regering had aangevoerd dat het een fi ctief 
geschil betrof, overigens zonder om niet-ontvankelijkheid te verzoeken. Mar-

1530 Deze anti-misbruikbepalingen lijken enigszins op de Ragetlie-regel ex artikel 7:667 lid 4 
BW.

1531 HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289, r.o. 64 (Mangold).
1532 Conclusie AG-Tizzano C-144/04, nr. 29.
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kant is ook dat Mangold vertegenwoordigd werd door een advocaat uit Berlijn, 
die op de internetsite van de beklaagde als samenwerkingspartner van Helm 
stond aangegeven.1533 A-G Tizzano sloot zich min of meer aan bij die beden-
kingen, zonder tot niet-ontvankelijkheid te concluderen daar het niet om een 
‘duidelijk’ fi ctief geschil ging.1534 Die zienswijze werd overgenomen door het 
HvJ EG.

§9.2.1.2 De betekenis van het Mangold-arrest
Het HvJ EG oordeelde dat het voorschrift door de nationale rechter buiten 
toepassing moest worden gelaten. In de Duitse literatuur is driftig gediscus-
sieerd over de juridische grondslag en de gevolgen van het arrest.1535 Daarbij 
werd onder meer de vraag gesteld of het HvJ EG directe werking van richtlij-
nen wilde aannemen. Dat is een stap te ver. Directe werking is in strijd met 
artikel 249 EG-verdrag en lidstaten hebben de bevoegdheid om richtlijnen 
om te zetten in nationale wetgeving.

Het Mangold-arrest moet bezien worden in zijn context. Duitsland had 
op grond van artikel 18 van de Kaderrichtlijn drie jaar uitstel verkregen bij de 
omzetting in nationale wetgeving. In die overgangsfase diende jaarlijks aan 
de Commissie verslag uitgebracht te worden omtrent de genomen stappen om 
de richtlijn te implementeren. Die verplichting zou nietszeggend zijn wan-
neer het lidstaten was toegestaan om in die periode maatregelen te nemen 
die onverenigbaar waren met de bedoeling van die wetgeving. Bovendien zou 
Mangold na het verstrijken van het overgangsrecht – de leeftijd van 52 jaar 
was tot 2007 van toepassing, daarna was de leeftijdsgrens op 58 gesteld – 
nog steeds uitgesloten zijn aangezien hij dan ouder dan 58 jaar zou zijn. Het 
beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd moest gezien worden als 
een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht en kon daarom niet afhanke-
lijk worden gemaakt van het verstrijken van de vergunde uitsteltermijn. Dat 
§14 TzBfG onder het geldingsbereik van het gemeenschapsrecht valt, was niet 
verwonderlijk. De wet betrof de omzetting van richtlijn 1999/70/EG inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Onder die specifi eke omstandig-
heden is het de verantwoordelijkheid van de nationale rechter om burgers de 

1533 Dat is nog steeds zo in maart 2007; vergelijk M. Scholz, Das Verbot der Altersdiskriminierung 
bei der Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, diss. Hannover, Ibidem-Verlag, 
Stuttgart 2007, p. 186-187.

1534 Conclusie AG-Tizzano C-144/04, nr. 31.
1535 G. Annuss, Das Verbot der altersdiskriminierung als unmittelbar geltendes Recht, BB 

2006, 325; J.H. Bauer, C. Arnold, Auf ‘Junk’folgt ‘Mangold’- Europarecht verdrängt deut-
sches Arbeitsrecht, NJW 2006, 9; M. Körner, Europaïsches Verbot der Altersdiskriminie-
rung in Beschäftigung und Beruf, NZA 2005, p. 1397; U. Preis, Verbot der Altersdiskrimi-
nierung als Gemeinschaftsgrundrecht – Der Fall ‘Mangold’ und die Folgen, NZA 2006, p. 
402.
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bescherming van het gemeenschapsrecht te bieden. Om de werknemer te 
beschermen is het dus toegestaan om een nationale regeling die strijdig is 
met het gemeenschapsrecht buiten toepassing te laten en het gemeenschaps-
recht toe te passen, ook al is de overgangstermijn nog niet verstreken.1536

Hoewel werknemers geen direct beroep kunnen doen op de richtlijn, 
heeft het Mangold arrest indirect wel invloed op hun verhouding tot hun 
werkgevers. In de literatuur gingen stemmen op dat de werkgever een 
gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren (Vertrauensschutz) op toepas-
sing van de bepaling uit het verleden.1537 Het Bundesarbeitsgericht besliste 
evenwel anders.1538 Aangezien het HvJ EG in zijn uitspraak geen beperkende 
werking in de tijd had opgenomen, concludeerde het BAG dat de werkgever 
geen beroep op een gerechtvaardigd vertrouwen toekwam. Over de sanctie 
voor de werkgever op de overtreding – gevraagd was wedertewerkstelling – 
sprak het BAG zich niet uit.

In het voorjaar van 2007 is de litigieuze bepaling aangepast in een wet-
gevingsoperatie die de verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers tot doel had.1539 Vanaf 1 mei 2007 kan kort gezegd een bepaalde 
tijd contract voor de duur van maximaal vijf jaar (inclusief verlengingen) 
worden gesloten met werknemers van 52 jaar en ouder die voorafgaand aan 
de arbeidsovereenkomst minimaal vier maanden werkloos waren. De nadruk 
ligt daarmee – anders dan volgens de oude regeling – op indienstneming van 
werkloze werknemers voor een maximumtermijn.

§9.2.2 Opzegging

De ontslagbescherming van (oudere) werknemers met een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd is geregeld in de Kündigungsschutzgesetz 
(KschG). De werkgever kan de arbeidsovereenkomst op grond van die wet 
slechts opzeggen om de volgende redenen: (1) de persoon van de werknemer 
(personenbedingte Kündigung);1540 (2) het gedrag van de werknemer (ver-
haltensbedingte Kündigung) en (3) dringende bedrijfsnoodzaak (betriebs-
bedingte Kündigung). Ik beperk mij hier tot de bedrijfseconomische redenen 
die in de sfeer van de werkgever liggen. Het Arbeitsgericht hanteert een 
anti-misbruiktoets. Niet de noodzakelijkheid of doelmatigheid wordt getoetst 
maar of de opzeggingsbeslissing ‘off enbar unsachlich, unvernünftig oder 

1536 HvJ EG 22 november 2005, C-144/05, JAR 2005, 289, r.o. 71-78.
1537 Brorse verwijst naar Thüsing, ZIP 2005, p. 2151; Reichold, ZESAR 2006, p. 57.
1538 BAG 26 april 2006 – 7 AZR 500/04, NZA 2006, 1162. Zie ook persbericht nr. 27/06.
1539 Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen vom 19. April 2007, 

BGBl. 2007, Teil 1, nr. 15, p. 538-541.
1540 Op de vraag of de pensioenleeftijd een reden is om op te zeggen, kom ik terug in §9.2.3.
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willkürlich’ is’.1541 Toetsbaar is ook of de bedrijfseconomische redenen zich 
daadwerkelijk voordoen en of de ondernemingsbeslissing inderdaad tot een 
verlies aan arbeidsplaatsen moet leiden.1542 Welke arbeidsplaats dan verdwijnt 
is een kwestie van ontslagselectie, ‘Sozialauswahl’.

§9.2.2.1 Ontslagselectie (Sozialauswahl)
De bepaling van de ontslagselectie verloopt in drie stappen. Voor oudere 
werknemers is met name de selectiemethode van belang:

(1) bepaling van de groep werknemers die geselecteerd wordt;
(2) uitzonderingen van de groep;
(3) selectie(methode).

Ad 1
In de eerste plaats wordt bepaald wie onder de reikwijdte van de ontslag-
selectie valt. De selectie beperkt zich primair tot werknemers die tot dezelfde 
onderneming behoren (Betriebsbezogenheit der Auswahl). Een beperking 
van de keuze voor medewerkers binnen een deel van de onderneming of een 
afdeling is niet toegestaan. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd vallen in beginsel buiten de ontslagselectie, tenzij een tussen-
tijds opzeggingsbeding is opgenomen.1543 Werknemers met betrekking tot 
wie in de cao is bepaald dat hun arbeidsovereenkomsten niet opzegbaar zijn 
– hetgeen soms het geval is voor oudere werknemers (zie §9.2.2.6) – vallen 
eveneens buiten de ontslagselectie.

Tevens gaat het om werknemers die onderling uitwisselbaar zijn omdat 
hun arbeidsovereenkomsten hen tot gelijkwaardige werkzaamheden ver-
plichten. De uitwisselbaarheid van de werknemers vindt plaats op hetzelfde 
hiërarchische niveau (horizontale vergelijkbaarheid). Vergelijkbaar zijn ook 
de werknemers die krachtens het directierecht van de werkgever met dezelfde 
taken belast kunnen worden. De opgezegde werknemer kan zich er niet op 
beroepen dat hij in staat is het werk van een minder gekwalifi ceerde werkne-
mer uit te voeren. Het Bundesarbeitsgericht oordeelde dat die verticale verge-
lijkbaarheid strijdig is met het doel van de ontslagselectie. Een andere lezing 
zou ten koste gaan van de minder gekwalifi ceerde werknemers.1544

1541 BAG 30 april 1987 – 2 AZR 184/86, NJW 1987, 3216.
1542 BAG 27 september 2001 – 2 AZR 176/00, NJW 2002, 3192 (3194), NZA 2002, 1277.
1543 Vergelijk §15 TzBfG.
1544 BAG 29 maart 1990 – AZR 369/89, NZA 1991, 181.
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Ad 2
Ten tweede wordt getoetst of bepaalde werknemers van de ontslagselectie uit-
gezonderd zijn. De opzeggingswet meldt in §1 lid 3 onder 2 dat in het belang 
van de onderneming werknemers wier voortzetting van de werkzaamheden 
in het bijzonder wegens hun kennis, vaardigheden en prestaties of ter verze-
kering van een uitgebalanceerde personeelsstructuur van de onderneming, 
uitgezonderd mogen worden van de ontslagselectie. Dit voorschrift is bedoeld 
om werknemers die verantwoordelijk zijn voor de prestaties (Leistungs-
trägern) te behouden voor de onderneming. De uitzonderingsmogelijkheid 
dient terughoudend (mit Augenmass) toegepast te worden. Het uitzonderen 
van werknemers uit de ontslagselectie ter verzekering van een uitgebalan-
ceerde personeelsstructuur mag er niet toe leiden dat de gevolgen van een 
verzuimend personeelsbeleid op de sociaal zwakkere werknemers wordt 
afgewenteld.1545

Ad 3
De derde en laatste stap is de selectiemethode. De opzeggingswet schrijft ver-
plicht de volgende criteria voor: (1) aantal dienstjaren (2) leeftijd en (3) onder-
houdsverplichtingen. De invloed die gehandicapte werknemers – het vierde 
voorgeschreven criterium – op de ontslagselectie hebben, laat ik verder buiten 
beschouwing. De criteria leeftijd en dienstjaren bieden oudere werknemers 
meer ontslagbescherming. Het meewegen van onderhoudsverplichtingen 
kan nadelig zijn voor oudere werknemers, die mogelijk minder verplichtin-
gen hebben dan jongere werknemers met opgroeiende kinderen. Of dat leidt 
tot aantoonbaar indirect leeftijdsonderscheid is onzeker.1546

Geen van de wettelijke criteria heeft absolute voorrang.1547 De werkgever 
moet voldoende rekening houden met de criteria, hetgeen hem beleidsvrij-
heid geeft. De senioriteit – het aantal dienstjaren – is een beloning voor 
trouwe dienst. Het criterium leeftijd houdt rekening met de slechtere kansen 
van oudere werknemers om een nieuwe baan te vinden.1548 Het belang van 
leeftijd en dienstjaren compenseert de slechtere arbeidsmarktpositie van 
oudere werknemers. Bij de ontslagselectie mag de vervroegde pensionering 
worden meegewogen. Dat hoeft er niet toe te leiden, dat een werknemer die 
de pensioendatum nadert, wordt geselecteerd.1549

1545 A. Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 5. Aufl age, C.H. Beck Verlag, p. 216.
1546 M. W. Scholz, Das Verbot der Altersdiskriminierung bei der Begründung und Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen, diss. Hannover, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2006, p. 202.
1547 BAG 5 december 2002- 2 AZR 549/01, NZA 2003, 791.
1548 BAG 12 oktober 1979 – 7 AZR 959/77. 
1549 LAG Düssseldorf 21 januari 2004, 12 Sa 1188/03. 
 http://www.lag-duesseldorf.nrw.de/recht/entscheidungen/sa/1188-03.pdf .
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§9.2.2.2 Ontslagselectierichtlijnen
In Duitsland is het gangbaar om de verhouding tussen de wettelijke ontslag-
criteria contractueel vast te leggen in de vorm van richtlijnen. De opzeggings-
wet houdt uitdrukkelijk rekening met overeengekomen richtlijnen in een cao 
of een ondernemingsovereenkomst tussen ondernemer en Betriebsrat (ver-
gelijk de Nederlandse OR). In §95 van de Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
staat dat richtlijnen over de ontslagselectie bij opzeggingen toestemming van 
de Betriebsrat vereisen. Op de Betriebsrat rust een wettelijke taak om de werk-
gelegenheid van oudere werknemers in de onderneming te bevorderen.1550 
Reden daarvoor is het ervaringsfeit dat oudere werknemers zeer moeilijk een 
andere plaats op de arbeidsmarkt vinden.1551 De voor de ontslagselectie wet-
telijk vastgelegde criteria dienstjaren, leeftijd en onderhoudsverplichtingen 
geven de werknemers eveneens een zekere mate van bescherming. Bij het 
afspreken van ontslagselectierichtlijnen – de verhouding tussen de criteria – 
dient de Betriebsrat (gelet op zijn wettelijke taak) rekening te houden met het 
feit dat oudere werknemers moeilijk een andere betrekking vinden.

Zijn er richtlijnen overeengekomen, dan toetst de rechter de ontslagselec-
tie en de balans tussen de selectiecriteria zeer terughoudend, namelijk op 
‘grobe Fehlerhaftigkeit’ (grove fouten), zo schrijft de wet voor.1552 De richt-
lijnen kunnen de minimumeisen niet opzijschuiven.1553 In de praktijk komt 
het voor dat een puntensysteem gehanteerd wordt, waarbij de verschillende 
criteria waarden krijgen toegekend. Een grove fout is het wanneer één van de 
criteria buiten beschouwing is gelaten, de waardering van de criteria evident 
onvoldoende is of iedere evenwichtigheid tussen de criteria ontbreekt.1554 Te 
denken valt ook aan een niet systematische indeling van leeftijdsgroepen.1555

§9.2.2.3 Sociaal plan en ontslagvergoeding
De Betriebsrat kan tevens een rol vervullen bij een reorganisatie door een 
sociaal plan overeen te komen met de werkgever (§112 BetrVG). Het sociaal 
plan heeft een overbruggingsfunctie.1556 De inhoud en vormgeving van het 
sociaal plan behoren in beginsel tot de contractsvrijheid van partijen.1557 In 
de meeste gevallen bevat het sociaal plan een ontslagvergoeding bij ontsla-
gen. De berekening van de vergoeding is vaak gebaseerd op de leeftijd, het 

1550 §80 lid 6 BetrVG.
1551 G. Schaub, p. 2206.
1552 §1 lid 4 KschG.
1553 BAG 15 juni 1989 – 2 AZR 580/88, NZA 1990, 226.
1554 BT-Drucksache 15/1204; BAG 21 januari 1999 – 2 AZR 624/98, NZA 1999, 866; BAG 

2 december 1999 – 2 AZR 757/98, NZA 2000, 531.
1555 LAG Hamm 5 juni 2003 – Sa 1976/02, NZA RR 2004, 102
1556 BAG 12 november 2001 – 1 AZR 58/02, NZA 2003, 1287, met name p. 1289.
1557 BAG 24 augustus 2004 -1 ABR 23/03, NZA 2005, 302.
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aantal dienstjaren en het brutoloon. De formule begunstigt oudere werk-
nemers met veel dienstjaren. Zij ontvangen immers een hogere vergoeding. 
Niet ongebruikelijk is het om de uitkomst van die drie factoren te delen door 
een noemer die in de regel tussen de 25 en 150 ligt.1558 Een hogere noemer 
betekent een lagere ontslagvergoeding. Over de noemer wordt onderhandeld 
tussen OR en werkgever.

Het Bundesarbeitsgericht oordeelde dat een maximering van de ontslag-
vergoeding was toegestaan. De maximering was geen ontoelaatbare benade-
ling van oudere werknemers.1559

Een andere methode om de ontslagvergoeding te bepalen is een punten-
systeem, waarbij aan de verschillende factoren een bepaald gewicht wordt 
toegekend. Het Bundesarbeitsgericht achtte een sociaal plan dat alleen was 
gebaseerd op dienstjaren niet toelaatbaar.1560 In plaats van een eenmalige 
uitkering kan het sociaal plan voor oudere werknemers voorzien in een ‘pen-
sioenaanspraak’.1561 Nadeel is dat de aanspraken niet zonder meer als onder-
nemingspensioen in de zin van de pensioenwetgeving zijn aan te merken (zie 
daarover §9.4.3). De aanspraken zijn dan niet gewaarborgd, bijvoorbeeld in 
geval van faillissement van de werkgever.1562 Uit de rechtspraak blijkt voorts 
dat het onder voorwaarden is toegestaan om oudere werknemers die aan-
spraak kunnen maken op (ongekort) ouderdomspensioen uit te sluiten van 
een uitkering.1563 Hetzelfde geldt voor oudere werknemers die na beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst een werkloosheidsuitkering ontvangen en (al 
dan niet met een suppletie) aansluitend met pensioen kunnen gaan.1564 Naast 
de ontslagvergoeding kunnen in het sociaal plan onder meer bepalingen zijn 
opgenomen in verband met outplacement en compensatie voor het verlies 
van pensioenaanspraken.1565

§9.2.2.4 Opzegtermijnen
Ingevolge §622 BGB dient de opzeggende partij een opzegtermijn (Kündi-
gungsfrist) in acht te nemen. De opzegtermijn is de (minimum)periode die 

1558 W. Däubler, in: W. Däubler, M. Kittner, T. Klebe, Betriebsverfassungsgesetz, Bund Verlag 
Frankfurt am Main, 10. Aufl age, 2006, p. 1908-1909.

1559 BAG 23 augustus 1988 – 1 AZR 276/87, NZA 1989, 31.
1560 BAG 12 november 2001, NZA 2003, p. 1289.
1561 W. Däubler, in: W. Däubler, M. Kittner, T. Klebe, Betriebsverfassungsgesetz, Bund Verlag 

Frankfurt am Main, 10. Aufl age, 2006, verwijst naar ArbG Dortmund 18 juli 1990, DB 1991, 
p. 344.

1562 BSG 26 maart 1996 – 12 RK 44/94, NZA 1996, 1064.
1563 LAG Rheinland-Pfaltz 26 oktober 2001, 3 Sa 916/01, DB 2002, 1167
1564 W. Däubler, in: W. Däubler, M. Kittner, T. Klebe, Betriebsverfassungsgesetz, Bund Verlag 

Frankfurt am Main, 10. Aufl age, 2006, p. 1910.
1565 N. Ahmad, in: R. Gross, H. Thon, N. Ahmad, F, Woitaschek, Kommentar zum Betriebsverfas-

sungsgesetz, Wolters Kluwer, 2006, p. 588-594.
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ligt tussen de opzegging zelf en het einde van de arbeidsovereenkomst en is 
bedoeld ter bescherming van de wederpartij. De lengte van de opzegtermijn is 
afhankelijk van de diensttijd en bedraagt maximaal zeven maanden. Dienst-
jaren verricht vóór het 25e levensjaar tellen niet mee. De basisopzegtermijn 
is voor beide partijen (ook voor werknemers jonger dan 25 jaar) vier weken 
(en dus niet een maand), waarbij tegen de vijftiende of tegen het einde van de 
maand opgezegd kan worden.1566 Duurt het dienstverband twee jaar of langer, 
dan kan slechts tegen het einde van de maand worden opgezegd. Deze Kündi-
gungstermin betekent een kalendermatige verlenging van de opzegtermijn. 
Op grond van §622 BGB gelden de volgende opzegtermijnen:

Tabel 9.1 Lengte wettelijke opzegtermijn

Lengte dienstverband Opzegtermijn

Vanaf 25 jaar

<2 jaar vier weken

2-5 jaar een maand

5-8 jaar twee maanden

8-10 jaar drie maanden

10-12 jaar vier maanden

12-15 jaar vijf maanden

15-20 jaar zes maanden

20+ zeven maanden

Bij cao mag zowel ten gunste van als ten nadele van de werknemer van de 
wettelijke opzegtermijn worden afgeweken, evenals van het voorschrift om 
tegen het einde van de maand op te zeggen. Een langere opzegtermijn voor 
werknemers dan voor werkgevers is uitdrukkelijk verboden. Een langere 
opzegtermijn voor werkgevers mag wel.

§9.2.2.5 De wettelijke ontslagvergoeding
Stelt het Arbeitsgericht vast dat het ontslag ongerechtvaardigd is, dan oor-
deelt het dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd. Slechts bij uitzonde-
ring ontbindt het Arbeitsgericht de arbeidsovereenkomst onder toekenning 
van een ontslagvergoeding (Abfi ndung). Bij een verzoek van de werknemer 
mag voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van hem 
verlangd kunnen worden. Die norm van onaanvaardbaarheid is zeer streng, 

1566 Zelfs bij een arbeidsovereenkomst met een proeftijd tot een half jaar geldt een opzeggings-
termijn van twee weken. In dat geval hoeft evenwel niet tegen een bepaalde kalenderdatum 
te worden opgezegd.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec13:444Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec13:444 28-1-2009   9:31:5628-1-2009   9:31:56



409

9  Duitsland

weinig minder streng dan de norm voor het Duitse equivalent van ontslag 
op staande voet.1567 Een verklaring daarvoor is de gedachte dat het behoud 
van de arbeidsplaats meer waard is dan een ontslagvergoeding. De werkge-
ver moet aantonen dat een het ondernemingsdoel dienstbare samenwerking 
met de werknemer niet meer aanvaardbaar is. De jurisprudentie suggereert 
dat de werkgever hier zelden in slaagt.1568 Wanneer beide partijen beëindi-
ging verzoeken, beëindigt het gerecht de arbeidsovereenkomst omdat geen 
samenwerking meer te verwachten valt.1569 Bij beëindiging door het gerecht 
wordt een passende ontslagvergoeding (eine angemessene Abfi ndung) vast-
gesteld. De ontslagvergoeding is een schadeloosstelling voor het verlies van de 
arbeidsplaats als gevolg van een sociaal ongerechtvaardigd ontslag. Volgens 
vaste rechtspraak is de vergoeding geen beloning en geen inkomensvervan-
ging.1570 De rechter stelt een passende vergoeding vast maar is gebonden aan 
de wettelijke maximumvergoeding van twaalf maandsalarissen (§10 KschG). 
Afwijkende contractuele ontslagvergoedingen zijn mogelijk.

§9.2.2.5.1 Hogere vergoeding oudere werknemers
Oudere werknemers met een minimaal aantal dienstjaren kunnen een 
hogere ontslagvergoeding ontvangen.1571 Werknemers vanaf 50 jaar met min-
stens vijftien dienstjaren ontvangen maximaal een bedrag gelijk aan vijftien 
maandsalarissen. Werknemers ouder dan 55 jaar met meer dan 20 dienst jaren 
ontvangen maximaal een bedrag gelijk aan achttien maandsalarissen. De 
reden voor een hogere vergoeding aan oudere werknemers is dat het (sociaal  
ongerechtvaardigde) ontslag hen zwaarder treft. In de hogere vergoeding komt 
tot uiting dat de kansen van de oudere werknemer om op de arbeidsmarkt een 
nieuwe betrekking te vinden, gering zijn. De vergoeding is immers bedoeld 
als schadeloosstelling voor het verlies van de arbeidsplaats.1572

Een vaste formule om de hoogte van de vergoeding te bepalen, ontbreekt. 
Bij een klein aantal dienstjaren kan het passend zijn om per dienstjaar een 
maandsalaris toe te kennen. Bij een groter aantal dienstjaren kan minder dan 
een maand per dienstjaar als uitgangspunt genomen worden. In de praktijk 
verloopt de vaststelling van de hoogte van de vergoeding door de rechter vaak 
volgens de vuistregel: per twee dienstjaren een maandsalaris.1573

1567 BAG 26 november 1981 – 2 AZR 509/79, NJW 1982, 2015.
1568 BAG 7 maart 2002 – 2 AZR 158/01, NZA 2003, 261.
1569 BAG 29 maart 1960 – 3 AZR 568/58, NJW 1960, 2022.
1570 Zie bijvoorbeeld BAG 9 november 1988 – 4 AZR 433/88, NZA 1989, 270; ErfK, Ascheid, 

§10 KschG.
1571 §10 lid 2 KschG.
1572 BAG 15 februari 1973 – 2 AZR 16/72, NJW 1973, 1902.
1573 K. Hümmerich, Die arbeitsgerichtliche Abfi ndung – Ein Beitrag zur Abfi ndungspraxis und 

zur gesetzlichen Neuregelung, NZA 1999, 342.
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Bij het treff en van een passende vergoeding kan de rechter ook met andere 
factoren – zoals onderhoudsverplichtingen en de gezondheidstoestand van 
de werknemer – rekening houden. Van wezenlijk gewicht kan zijn het verval 
van pensioenaanspraken (zie daarover §9.4.3).1574 Het verlies van pensioen-
aanspraken is verdisconteerd in de rechterlijke ontslagvergoeding en niet 
daarnaast opeisbaar.1575 Net als in Nederland kan de vergoeding dalen wan-
neer de werknemer de pensioenleeftijd nadert.

Met ingang van 1 januari 2004 heeft de werknemer de keuze tussen opzeg-
gingsbescherming en vergoeding, wanneer de werkgever in de opzeggings-
verklaring er op gewezen heeft, dat het (a) een bedrijfsgebonden opzegging 
betreft en (b) de werknemer bij het afzien van een klaagschrift aanspraak 
kan maken op een vergoeding (§1a KschG). De hoogte van die vergoeding 
bedraagt een half maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst 
bestaan heeft. Een periode groter dan zes maanden wordt afgerond op een 
jaar. In de literatuur is deze optie kritisch ontvangen: het is onzeker of een 
werknemer in ruil voor zijn klaagrecht kan vertrouwen op de betalingsbereid-
heid van de werkgever. Bovendien leidt een gang naar het gerecht doorgaans 
tot een hogere vergoeding dan de wet voorschrijft.1576

§9.2.2.5.2 Fiscale aspecten
Tot 1 januari 2006 was de ontslagvergoeding tot een bepaalde hoogte (€ 7.200) 
vrijgesteld van belasting, zo stond in de Duitse Wet op de Inkomstenbelasting 
(Einkommensteuergesetz of EStG).1577 Het belastingvrije bedrag voor 50-plus-
sers met meer dan vijftien dienstjaren bedroeg € 9.000. Was de werknemer 
ouder dan 55 jaar en had hij meer dan twintig dienstjaren, dan was het maxi-
maal belastingvrije bedrag maximaal € 11.000. Op grond van §52 (4a) EStG 
geldt de regeling nog steeds voor aanspraken van de werk nemer op scha-
devergoeding vóór 1 januari 2006 of voor een vergoeding wegens een voor 
die datum gegeven rechterlijke beslissing of aanhangig gemaakte procedure. 
Vereist is dat de vergoeding de werknemer vóór 1 januari 2008 toevloeide.

Een andere belastingmaatregel over de ontslagvergoeding werd getrof-
fen in de op 1 januari 2005 inwerking getreden Alterseinkünftegesetz. 
Zowel werkgever als werknemer hebben het recht om een gedeelte van de 
ontslagvergoeding (Abfi ndungszahlung) belastingvrij aan te wenden voor de 
opbouw van een kapitaalgedekt ouderdomspensioen.1578 Voorwaarde is dat 

1574 BAG 24 oktober 1974 – 3 AZR 590/73, AP BGB §242 Ruhegeld-Unverfallbarkeit, Nr. 6; LAG 
Köln 20 februari 2002 – 7 Sa 954/01.

1575 BAG 12 juni 2003 – 8 AZR 341-02, RdA 2004, 310.
1576 A. Junker, p. 224-225.
1577 §3 lid 9 EStG. De regeling is opgeheven met ingang van 1 januari 2006 door de wet van 

22 december 2005, BGBl. I S. 3682.
1578 BT-Drucksache 15/2150, p. 33.
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de pensioenbijdrage samenhangt met het eindigen van de arbeidsovereen-
komst. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn pensioenbijdragen 
aan een pensioenfonds, een Pensionskasse of een directe verzekering gedeel-
telijk belastingvrij. Geen belasting hoeft te worden betaald tot een bedrag 
van € 1.800 maal het aantal dienstjaren (Verfi elfältigungsbetragen) minus de 
in de zes voorgaande dienstjaren genoten belastingvrije bijdragen (Anrech-
nungsbetragen). Aangezien bij de vaststelling de jaren vóór 2005 niet meetel-
len, 1579 heeft de regeling voorlopig een beperkt eff ect.

§9.2.2.6 Opzegging van ouderen uitsluiten bij cao
Verdergaande bescherming tegen beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
(dan de wettelijke bescherming) kan geregeld zijn bij een cao, een onder-
nemingsovereenkomst (tussen Betriebsrat en werkgever) of in de individu-
ele arbeidsovereenkomst. Het is op grond van §1 Tarifsvertragsgesetz (TVG) 
mogelijk om opzegging1580 bij cao uit te sluiten. In de praktijk bevat een aantal 
cao’s opzegverboden voor oudere werknemers met een minimum aantal 
dienstjaren. Zo bepaalde §53 lid 3 van de cao voor de Bundesangestellten dat de 
arbeidsovereenkomsten van werknemers in openbare dienst vanaf veertig jaar 
met vijftien dienstjaren niet opzegbaar zijn. Uit de jurisprudentie is bekend 
dat in de cao’s voor de Metaalindustrie gewone opzegging van werknemers 
ouder dan 53 jaar met drie of meer dienstjaren was uitgesloten.1581 In onderne-
mingsovereenkomsten is het gangbaar om in ruil voor een verlenging van de 
arbeidstijd tijdelijke opzegging op te schorten of uit te sluiten. Die bevoegd-
heid bestaat overigens alleen, voor zover de cao daar ruimte voor laat.1582

§9.2.3 Pensioenontslag

§9.2.3.1 Geen automatisch pensioenontslag bij wettelijke pensioenleeftijd
Het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd leidt niet zonder meer tot het 
einde van die arbeidsovereenkomst. De wetgever heeft een specifi eke wet-
telijke bepaling opgenomen over de verhouding tussen wettelijk ouderdoms-
pensioen en ontslagbescherming. Uit §41 SGB VI volgt dat de aanspraak op 
het wettelijk ouderdomspensioen geen reden kan zijn om op te zeggen:

1579 §3 nr. 63 onder 4 EStG.
1580 Het wegcontracteren van de buitengewone opzegging (vergelijk ontslag op staande voet) is 

niet mogelijk.
1581 Kenbaar uit BAG 22 november 2000 – 4 AZR 688/99, NZA 2001, 980.
1582 Vergelijk §77 lid 3 BetrVG. Deze bepaling lijkt enigszins op artikel 27 lid 3 jo. 5 WOR.
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‘Der Anspruch des Versicherten auf eine Rente wegen Alters ist nicht als ein Grund 
anzusehen, der die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 
nach dem Kündigungsschutzgesetz bedingen kann. (…)’

De bepaling brengt mee dat er niet wegens de wettelijke pensioenleeftijd 
opgezegd mag worden. Er is geen verbod om af te spraken dat de arbeidsover-
eenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd van rechtswege eindigt. 
Duidelijk is wel dat zonder pensioenontslagbeding de arbeidsovereenkomst 
niet automatisch eindigt bij het bereiken van de wettelijke pensioengerech-
tigde leeftijd.1583

§9.2.3.2 Het pensioenontslagbeding
In de praktijk wordt een pensioenontslagbeding opgenomen in veel cao’s, 
bedrijfsregelingen of individuele arbeidsovereenkomsten. In dat beding staat 
dan bijvoorbeeld1584 dat de arbeidsovereenkomst eindigt, zonder dat opgezegd 
hoeft te worden, na afl oop van de maand waarop de werknemer de wettelijke 
pensioenleeftijd bereikt. De mogelijkheid een pensioenontslagbeding over-
een te komen, volgt indirect uit §41 SGB VI.

Daarin staat dat wanneer een overeenkomst voorziet in de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging bij een leeftijd waarbij de 
werknemer vóór zijn 65e verjaardag aanspraak kan maken op een pensioen, 
in beginsel tóch de leeftijd van 65 jaar geldt:

‘Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitneh-
mers ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der Arbeitnehmer vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente wegen Alters beantragen kann, gilt dem 
Arbeitnehmer gegenüber als auf das Erreichen der Regelaltersgrenze abgeschlos-
sen, es sei denn, dass die Vereinbarung innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen oder von dem Arbeitnehmer innerhalb der letzten drei 
Jahre vor diesem Zeitpunkt bestätigt worden ist.’

Hieruit volgt dat een pensioenontslagbeding dat uitgaat van 65 jaar is toe-
gestaan. Een lagere pensioenontslagleeftijd dan 65 jaar is mogelijk wanneer 
de overeenkomst binnen drie jaar voor de (lagere) leeftijd is afgesloten of 
wanneer de werknemer de vroegere datum bevestigt, zo blijkt uit de wet. 
De werkgever die de arbeidsovereenkomst automatisch wil laten eindigen bij 
een lagere pensioengerechtigde leeftijd dan 65 jaar, heeft daarvoor dus tot 
maximaal drie jaar vóór het eindigen van de arbeidsovereenkomst schrifte-

1583 G. Schaub, Arbeitsrechthandbuch, 11. Aufl age, München 2005, p. 318.
1584 Het voorbeeld is ontleend aan U. Preis, Der Arbeitsvertrag, Köln 2005, p. 248.
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lijke1585 bevestiging van de werknemer nodig. Die toestemming kan ook aan 
de cao-afspraak ontleend zijn.1586 Uit de rechtspraak volgt dat de werknemer 
drie jaar voor zijn beoogde einddatum (niet: drie jaar voor het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar) toestemming moet hebben gegeven.1587 Volgens het BAG 
is het de bedoeling van de wet om de beslissingsvrijheid van de werknemer 
te verzekeren om ouderdomspensioen te ontvangen of door te werken. De 
termijn van drie jaar voor zijn beoogde pensionering moet ervoor zorgen dat 
de werknemer op een tijdstip kan beslissen, waarop hij de gevolgen van zijn 
beslissing goed kan inschatten.1588 De werknemer dient met inachtneming 
van zijn arbeidsproductiviteitsmogelijkheden, levensplanning en individu-
ele behoeften en belangen zelf het tijdstip van zijn uittreding te kunnen 
bepalen.1589 Het toestaan van vervroegde pensionering (althans de suggestie 
daartoe die uitgaat van §41 SGB VI) kan mede verklaard worden doordat het 
Duitse wettelijk ouderdomspensioen – anders dan de Nederlandse AOW – de 
mogelijkheid kent van vervroegde pensionering, bijvoorbeeld bij een groot 
aantal verzekerde jaren. De werknemer heeft op grond van de pensioenwet-
geving tevens het recht om een eventueel ondernemingspensioen tegelijker-
tijd met het wettelijk ouderdomspensioen te laten ingaan.1590 Een leeftijds-
grens waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt, kan ook in een toezegging 
van een ondernemingspensioen besloten liggen.1591

De termijn van drie jaar kan niet ontgaan worden door een beëindigings-
overeenkomst op termijn te sluiten, waarin de werknemer via een zeer lange 
opzeggingstermijn van meer dan drie jaar van tevoren instemt met de beëin-
diging bij het bereiken van de vervroegde pensioneringsleeftijd.1592 De eis 
dat de werknemer de vervroegde pensionering drie jaar voor het vervroegd 
pensioen moet bevestigen, geldt niet voor de beëindiging op grond van het 
deeltijdpensioen. Dat staat uitdrukkelijk in de wet.1593

§9.2.3.3 Pensioenontslagbeding leidt tot arbeidsovereenkomst met 
maximumduur

Het Bundesarbeitsgericht is in de loop der jaren meermalen de vraag voorge-
legd welk karakter een arbeidsovereenkomst met een pensioenontslag beding 

1585 §14 lid 4 TzBfG eist dat een eindtermijn schriftelijk wordt overeengekomen.
1586 H.D. Steinmeyer, Kollektivrechtliche Altersbegrenzungsregelungen ab. 1. Januar 1992, RdA 

1992, p. 6.
1587 BAG 17 april 2002 – 7 AZR 40/01, AP SGB VI §41, nr. 14.
1588 H.J. Dörner, Der befristete Arbeitsvertrag, München 2004, p. 119-124.
1589 BT-Drucksache 12/8040 en 12/8145.
1590 §6 BetrAVG.
1591 BAG 6 augustus 2003 – 7 AZR 9/03, NZA 2004, 96.
1592 §8 lid 3 ATG; BAG 12 januari 2000 – 7 AZR 48/99; C. Rolfs, in: U. Preis, Der Arbeitsvertrag, 

Köln 2002, p. 214.
1593 §8 lid 3 ATG; BAG 27 april 2004 – 9 AZR 18/03, NZA 2005, 821.
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draagt. De ontwikkeling in de jurisprudentie laat zien dat het Bundesarbeits-
gericht lang heeft geworsteld met die vraag. Achtereenvolgens is de arbeids-
overeenkomst met pensioenontslagbeding gekwalifi ceerd als beëindigings-
overeenkomst (Aufhebungsvertrag)1594 en ontbindende voorwaarde (aufl ö-
sende Bedingung).1595 Uiteindelijk streek het BAG neer bij de maximumter-
mijn (Befristung).1596 Uitsluitsel kwam er met de uitspraak van november 
2003 toen het BAG bepaalde dat de einddatum van de leeftijdsgrens als 
‘kalendermässige Befristung’ gezien moest worden.1597 Beslissend is of par-
tijen het intreden als zeker (dan is sprake van een eindtermijn of Befristung) 
of onzeker (dan is sprake van een ontbindende voorwaarde) beschouwen. Het 
bereiken van de pensioenontslagleeftijd zullen partijen als zeker beoordelen, 
zodat van een maximumtermijn van de arbeidsverhouding uitgegaan dient te 
worden. Weliswaar is de beëindiging van de arbeidsverhouding afhankelijk 
van het blijven voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarde 
dat de werknemer de voorziene leeftijd bereikt, maar datzelfde geldt voor de 
beëindiging van alle overeenkomsten. Zo is een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd van twee jaar eveneens afhankelijk van het voortbestaan van 
de arbeidsovereenkomst (zonder eventuele tussentijdse opzegging) en het in 
leven zijn van de werknemer. Bij een arbeidsovereenkomst met een maxi-
mumtermijn gaat het om een toekomstige gebeurtenis, die ceteris paribus 
(bij gelijkblijvende omstandigheden) zeker intreedt. Immers, bij het bereiken 
van de eindtermijn is het intreden van een toekomstige gebeurtenis (beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst) zeker. Indien voldaan is aan de voorwaar-
den – de werknemer is op zijn 65e nog in leven en de onderneming waar hij 
in dienst is (gebleven) bestaat nog – eindigt de arbeidsovereenkomst op grond 
van het bereiken van de overeengekomen termijn.

Niet duidelijk is of het Duitse equivalent van het tussentijdse opzeggings-
beding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (§15 lid 3 TzBfG) van toe-
passing is op een arbeidsovereenkomst met een pensioenontslagbeding.1598 
Mij lijkt, dat net als in Nederland sprake is van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd met een maximumduur (zie hoofdstuk 5). Op grond 
van de wet eindigt de arbeidsovereenkomst na afl oop van de kalendermatig 
overeengekomen einddatum: ‘Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag 

1594 BAG 25 maart 1971, 2 AZR 185/70, NJW 1971, 1629.
1595 BAG 20 december 1984, NZA 1986, 325; AP BGB §620 Bedingung Nr. 9, met noot Belling; 

BAG 20 november 1987, NZA 1988, 617; AP BGB §620 Altersgrenze Nr. 2 met noot Joost.
1596 Erfurter Kommentar – Müller-Glöge, §14 TzBfG; Hromada, NJW 1994, 911.
1597 BAG 19 november 2003 – 7 AZR 296/03, DB 2004, 892, bevestigd in BAG 27 juli 2005, NZA 

2006, 37 (Uitgeverij); zie reeds BAG 14 augustus 2002 – 7 AZR 469/01, RdA 2003, p. 285 
met noot Gitter.

1598 Is sprake van een arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzeggingsbeding dan is de 
arbeidsovereenkomst op grond van §15 lid 4 TzBfG pas na vijf jaar opzegbaar.
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endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit’. Die bepaling is vergelijkbaar met 
art. 7:667 lid 1 BW.

§9.2.3.4 Inkomenszekerheid als vereiste objectieve reden (Befristungskontrolle)
Aangezien de arbeidsovereenkomst met een pensioenontslagbeding een 
maximumduur kent, is zij onderworpen aan de Befristungskontrolle. Voor 
de einddatum is een objectieve ontslagreden vereist.1599 Het Bundesarbeits-
gericht heeft meermalen bevestigd dat er een objectieve reden kan zijn voor 
een pensioenontslagbeding.1600 Wanneer de werknemer bij het bereiken 
van de wettelijke pensioenleeftijd (van 65 jaar) een redelijke inkomens- c.q. 
oudedagsvoorziening heeft, is dat een objectieve reden.1601 De leeftijdsgrens 
is slechts geldig wanneer de werknemer economische inkomenszekerheid 
heeft.1602 Voor de geldigheid is de aanwezigheid van een aanvullend pensioen 
niet vereist.1603 De verhouding tussen pensioenontslag en het verbod van leef-
tijdsonderscheid behandel ik in §9.3.2.7.3.

Een lagere pensioenontslagleeftijd dan 65 jaar vereist een specifi eke 
objectieve rechtvaardiging. Het BAG oordeelde een beëindigingsleeftijd van 
63 jaar toelaatbaar wanneer de werknemer voldoende inkomenszekerheid uit 
zijn wettelijk pensioen verkrijgt. Het belang van de werknemer om verder te 
werken stond tegenover het belang van de werkgever om werknemers door 
te laten stromen. Volgens het BAG woog het belang van de werkgever in het 
algemeen zwaarder.1604 Het individuele belang van de werknemer kan echter 
zwaarder wegen, wanneer bij het overeenkomen van de vervroegde uittre-
ding bepaalde omstandigheden de werknemer niet bekend waren of zijn 
inkomenspositie onvoldoende ‘abgesichert’ is. Voorts mag de werknemer niet 
gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld doordat met vergelijkbare werknemers 
niet zo’n overeenkomst is gesloten.

Voor enkele bijzondere beroepsgroepen is een lagere leeftijd op andere 
gronden toegestaan. Dat is onder meer het geval wanneer er niet alleen een 
onverminderde lichamelijke en geestelijke prestatie noodzakelijk is maar 
de functie bovendien een bijzondere moeilijkheid of verantwoordelijkheid 
meebrengt. De luchtvaartsector zorgt (evenals in Nederland) voor een reeks 

1599 §14 TzBfG; BAG 19 november 2003 – 7 AZR 296/03, DB 2004, 892.
1600 BAG 11 juni 1997 – 7 AZR 313/96, NZA 1997, 1288; BAG 14 oktober 1997 – 7 AZR 660/96; 

NZA 1998, 652; BAG 20 november 1987 – 2 AZR 284/86, NZA 1988, 617.
1601 BAG 18 juni 2008 – 7 AZR 116/07; BAG 11 juni 1997 – 7 AZR 186/96, NZA 1997, 1290; BAG 

25 februari 1998 – 7 AZR 641/96, NZA 1998, 715.
1602 BAG 14 augustus 2002 – 7 AZR 469/01, RdA 2003, 285 met noot Gitter; BAG 20 november 

1987 – 2 AZR 284/86, NZA 1988, 617; J. Sievers, Kommentar zum Teilzeit- und Befristungsge-
setz, München 2003, p. 227;. C. Rolfs, in: U. Preis, Der Arbeitsvertrag, Köln 2002, p. 208.

1603 BAG 20 november 1987 – 2 AZR 284/86, NZA 1988, 617.
1604 BAG 19 november 2003 – 7 AZR 296/03, DB 2004, 892; T. Lakies, Befristete Arbeitsverträge, 

Berlin 2005, p. 124.
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uitspraken. Zo heeft het BAG meermalen de in de cao opgenomen beëindi-
gingsleeftijd van 60 jaar voor piloten (cockpitpersoneel) toelaatbaar geoor-
deeld.1605 De leeftijdsgrens berustte op een begrijpelijke waardering van een 
met de leeftijd samenhangende verminderend beroepsspecifi ek prestatiever-
mogen en werd ondersteund door internationale normen als de Joint Aviation 
Requirements-Flight Crew Licensing, die ook 60 jaar als veiligheidsnorm 
hanteert. De leeftijdsgrens van 55 jaar voor cabinepersoneel (met verlen-
gingsmogelijkheden) kon geen genade vinden in de ogen van het Bundesar-
beitsgericht. Dat cabinepersoneel vanaf die leeftijd niet meer opgewassen zou 
zijn tegen de fysieke en geestelijke eisen van de luchtvaart, achtte het gerecht 
niet aannemelijk. Een met de leeftijd stijgende kans op uitvalverschijnselen 
of ontbrekende reactiesnelheid van boordpersoneel vormde geen signifi cant 
hoger risico voor gezondheid en leven van anderen.1606 Verder wijs ik nog 
op een oude uitspraak uit 1987 waarin het BAG een objectieve reden zag in 
doorstroming of een uitgebalanceerde ouderdomsstructuur, voorzover een 
toereikende ouderdomspensioenvoorziening voor de werknemers onder de 
65 zekergesteld was.1607 Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat er bij al deze 
uitspraken niet getoetst is aan het Europeesrechtelijk ingegeven verbod van 
leeftijdsdiscriminatie.

Een andere relevante vraag is of de leeftijdsgrens een inbreuk vormt op de 
in artikel 12 van de Duitse grondwet vastgelegde beroepsvrijheid omdat het 
pensioenontslag de beroepsvrijheid beknot. Ik volsta hier met de opmerking 
dat zowel het Bundesverfassungsgericht – dat toetst aan de grondwet – als het 
Bundesarbeitsgericht oordeelde dat de leeftijdsgrens niet in strijd is met het 
grondwettelijk recht op beroepsvrijheid.1608

§9.2.4 Deeltijdpensioen voor oudere werknemers (Altersteilzeit)

Vanaf 1 augustus 1996 voorziet de Altersteilzeitgesetz (ATG)1609 tijdelijk (tot 
2010) in de mogelijkheid voor 55-plussers om op vrijwillige basis in deeltijd 
(50%) te gaan werken. Zij behouden minstens 70% van hun nettoloon en 
een groot gedeelte van hun wettelijke pensioenpremie wordt voortgezet. Na 

1605 BAG 21 juli 2004 – 7 AZR 589/03, NZA 2004, 1352; BAG 23 januari 2002, 7 AZR 586/00, AP 
nr. 16, NZA 2002, 669; BAG 12 februari 1992 – 7 AZR 100/91, NZA 1993, 998. Eerder, BAG 
11 maart 1998 – 7 AZR 700/96, NZA 1998, 716, accepteerde het een pensioenontslagleeftijd 
van 55 jaar voor cockpitpersoneel, met voortzetting tot 60 jaar bij voortdurend lichamelijk- 
en beroepsvermogen.

1606 BAG 31 juli 2002– 7 AZR 140/01, NZA 2002, 1155 (Cabinepersoneel).
1607 BAG 20 november 1987 – 2 AZR 284/86, NZA 1988, 617.
1608 BverfG 25 november2004 – AZ: 1 BvR 2459/04, BB 2005, 1231; BAG 27 november 2002 – 7 

AZR 414/01, NZA 2003, 812. Uitgebreid met verwijzingen H.J. Dörner, Der befristete Arbeits-
vertrag, München 2004, p. 124-127.

1609 Altersteilzeitgesetz van 23 juli 1996, BGBl. I, p. 1078.
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de deeltijdperiode kan de werknemer met ouderdomspensioen. 31 december 
2009 is de laatste dag waarop het deeltijdpensioen kan ingaan. Na die datum 
is de regeling niet meer geldig.

De geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 
67 jaar heeft geen eff ect op werknemers die vóór 1955 zijn geboren en vóór 
31 december 2006 een deeltijdovereenkomst hebben gesloten. In het Duitse 
equivalent van de AOW wordt expliciet rekening gehouden met die tran  -
s itie van deeltijd naar ouderdomspensioen door vervroegde pensionering na 
afl oop van deze deeltijdvorm mogelijk te maken (§237 SGB VI).

De Bundesagentur für Arbeit (vergelijk de CWI) wilde met de regeling 
indienstneming van werkloze werknemers – een voorwaarde voor de deeltijd-
regeling – bevorderen. Werkgevers kunnen onder strikte voorwaarden (een 
groot gedeelte van) de kosten vergoed krijgen van de Bundesagentur. De wet 
kan daarom gezien worden als een instrument van arbeidsmarktbeleid.

De ATG dient ook gezien te worden in het licht van eerdere, ruimere 
mogelijkheden om met vervroegd pensioen te gaan, zoals de Duitse versie 
van de VUT (Vorruhestand). Die mogelijkheden moesten ingeperkt worden 
aangezien zij zwaar drukten op de fi nanciën van het wettelijk pensioen en de 
Bundesagentur.

Het deeltijdpensioen was erg ‘succesvol’: op 31 december 2001 waren 
maar liefst 687 cao’s met een deeltijdregeling voor oudere werknemers van 
kracht. Ongeveer een kwart van alle werknemers viel onder zo’n cao.1610 In 
cao’s en ondernemingsovereenkomsten kan een verplichting voor de werk-
gever zijn opgenomen om deeltijdovereenkomsten te sluiten, zo volgt uit 
de rechtspraak.1611 Die verplichting gaat niet zo ver dat de werkgever in alle 
omstandigheden gedwongen kan worden akkoord te gaan met het verzoek 
van elke 55-plusser om in deeltijd te gaan werken. De wet bepaalt namelijk dat 
wanneer meer dan 5% van de oudere werknemers van de onderneming aan-
spraak maakt op deeltijdwerk, de werkgever mag weigeren. De idee daarvan is 
om kleine ondernemingen en ondernemingen met veel oudere werknemers 
te beschermen tegen fi nanciële overlast. Het percentage wordt berekend op 
basis van het gemiddelde van de laatste twaalf maanden.1612

§9.2.4.1 Aantrekkelijke voorwaarden voor werknemers
Om in aanmerking te komen voor het deeltijdpensioen diende de werknemer 
(55+) schriftelijk een individuele overeenkomst te sluiten1613 met de werkgever 

1610 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Tarifvertragliche Arbeitsbedingungen 
im Jahre 2001, 2002, p. 40. 

1611 BAG 12 december 2000 – 9 AZR 706/99, NZA 2001, 1209.
1612 §7 lid 2 ATG.
1613 Dat was mogelijk vanaf 14 februari 1996, zie §2 TAG.
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waarbij de werktijd met de helft werd verminderd.1614 Verminderde de werk-
nemer zijn arbeidsduur zonder een deeltijdovereenkomst met de werkgever 
te sluiten, dan had hij geen recht op meer vergoeding dan zijn werkelijke 
arbeidsduur. Hij kreeg dan dus 50% loon in plaats van minimaal 70%.1615 
Verder diende de werknemer de laatste vijf jaar voor de deeltijdperiode min-
stens 1080 dagen verzekerd te zijn geweest voor de Duitse werkloosheidswet 
(§24 SGB III).1616 Als laatste voorwaarde moest aan het einde van de deel-
tijdperiode aanspraak op wettelijk ouderdomspensioen bestaan. Overigens 
bevatte de ATG een waarborg dat de deeltijdovereenkomst een eventuele 
ontslagselectie niet nadelig mocht beïnvloeden.1617

Goed beschouwd kreeg de werknemer twee ‘extra’s’. Ten eerste was de 
werkgever verplicht om het nettoloon na de halvering van de werktijd met 
minstens 20% te verhogen. Hij betaalt dus minimaal 70% van het nettoloon 
door. Het nettoloon werd in de meeste gevallen bij cao verhoogd.1618 Naast de 
verhoging van de beloning met minimaal 20% was de werkgever ter compen-
satie van het verlies aan wettelijke pensioenpremies verplicht minimaal 80% 
van de wettelijke pensioenpremie voort te zetten. De hoogte van de wettelijke 
pensioenpremie mocht meer bedragen maar werd gemaximeerd op het ver-
schil tussen 90% van de maximuminkomensgrens van het wettelijk ouder-
domspensioen (de zogenaamde Beitragsbemessungsgrenze) en de beloning. 
In ieder geval mocht er niet meer dan de maximale bijdrage van het wettelijk 
ouderdomspensioen betaald worden.1619 De werkgever diende ook het werkne-
mersdeel van de wettelijke pensioenpremie te betalen.1620 De wet voorzag niet 
in een verplichting om de pensioenpremies van het ondernemingspensioen 
te compenseren, al stond het partijen vrij dat overeen te komen. Wilde de 
werknemer met een eindloonregeling geen pensioenaanspraken verliezen 
dan moest in de arbeidsovereenkomst staan dat de daling van het inkomen 
door de deeltijdovereenkomst de omvang van het ondernemingspensioen 
niet beïnvloedde.

§9.2.4.2 Restitutie voor de werkgever
De werkgever kon gedurende maximaal zes jaar het wettelijk minimum-
bedrag waarmee hij het loon en de wettelijke pensioenpremies verhoogde, 

1614 Zie voor de berekening BAG 1 oktober 2002 – 9 AZR 278/02, NZA 2003, 1341.
1615 BAG 20 augustus 2002 – 9 AZR 710/00, NZA 2003, 510.
1616 G. Schaub, p. 382. Het is niet noodzakelijk dat de werknemer die periode bij dezelfde werk-

gever was verzekerd.
1617 §8 lid 1 ATG.
1618 C. Rolfs, in: U. Preis, Der Arbeitsvertrag, Köln 2005, p. 264.
1619 §3 lid 1 ATG.
1620 M. Diller, Das neue Altersteilzeitgesetz – sowie die begleitenden Änderungen im Renten-

recht, NZA 1996, p. 849.
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terugkrijgen van de Bundesagentur. Voorwaarde was, dat de vrijkomende 
arbeidsplaats werd ingenomen door een andere werknemer. De vrijkomende 
arbeidsplaats – het hoefde niet om de exacte arbeidsplaats van de deeltijd-
werknemer te gaan – kon onder meer door werkloze werknemers en werkne-
mers met een beroepsopleidingscontract worden vervuld.1621 In het algemeen 
diende de arbeidsplaats van de oudere werknemer die in deeltijd ging werken, 
binnen drie maanden vervuld te zijn.1622

In sommige situaties verviel de ‘subsidie’, bijvoorbeeld wanneer de werk-
nemer de deeltijdarbeid beëindigde, de leeftijd van 65 jaar had bereikt of 
zijn wettelijk ouderdomspensioen liet ingaan. Wanneer de werknemer niet 
verzekeringsplichtig was voor het wettelijk ouderdomspensioen, volstond 
een soortgelijke aanspraak op een ouderdomsvoorziening van bijvoorbeeld 
een verzekeringsmaatschappij. Dat laatste gold niet voor pensioenen waar de 
verzekerden vóór de ‘reguliere’ pensioenleeftijd aanspraak op maakten. De 
werkgever kreeg geen tegemoetkoming wanneer de werknemer naast zijn 
deeltijdwerk meer dan marginale betaalde werkzaamheden1623 verrichtte. Die 
bijverdiengrens moest verhinderen dat het doel van de ATG – het vrijkomen 
van arbeidsmarktplaatsen – ondergraven werd. De werknemer had een mede-
delingsplicht van zijn nevenwerkzaamheden op straff e van terugbetaling van 
de voordelen die hij op grond van de ATG genoten had.1624

§9.2.4.3 De deeltijdvorm
De vermindering van de werktijd en de verdeling tussen werkfase en rustfase 
verliep op twee manieren. In het continuïteitsmodel werd de overeengekomen 
deeltijd gewerkt tot aan het einde van de deeltijdperiode. De werknemer kon 
halve dagen gaan werken, of bijvoorbeeld van maandag tot woensdagmid-
dag. Denkbaar was ook dat de werknemer werken en niet werken wekelijks, 
maandelijks of zelfs jaarlijks afwisselde.

Bijzondere vermelding verdient het zogenaamde blokmodel. Daarin 
werkte de werknemer gedurende een periode voltijds door (bijvoorbeeld van 
zijn 55e tot zijn 59e). Daarna ging hij met pensioen. In de tijd dat hij voltijds 
werkte, ontving hij een deeltijdbeloning. In de voltijdfase bouwde hij als 
het ware een tegoed op voor de rustfase.1625 Om de werknemer in de ‘oogst-
periode’ te beschermen tegen insolventie van de werkgever, bepaalde de wet 
dat het tegoed verzekerd moest worden.1626 Zekerheidsstelling kon onder 

1621 Op grond van §7 ATG mag de werknemer niet meer dan 50 ‘ATG’-werknemers via een 
beroepsopleidingscontract laten werken.

1622 §5 lid 2 TAG. Zie ook BAG 30 september 2003 – 9 AZR 590/02, BB 2004, 1396.
1623 Wanneer daar sprake van is, staat in §8 SGB IV.
1624 §9 ATG.
1625 BVerwG 30 oktober 2002 – 2 A 2/01, NVwZ-RR 2003, 371.
1626 §7d SGB IV; §8a ATG.
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meer plaatsvinden via een bankgarantie of verpanding van aandelen. Voor 
kleine aanspraken bestond een uitzondering. Bij voortijdige beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst kon de werknemer recht hebben op verevening van 
de aanspraken.1627

§9.2.4.4 De beëindiging van de deeltijdarbeidsovereenkomst
In de deeltijdovereenkomst werd soms bepaald dat de arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging eindigde aan het eind van de maand waarin de werknemer 
65 was geworden of waarin hij een aanspraak op wettelijk ouderdomspen-
sioen verkreeg. In dat geval eindigde de arbeidsovereenkomst ook wanneer 
de werknemer zijn wettelijk ouderdomspensioen vóór zijn 65e verjaardag liet 
ingaan.1628 Dat voorkwam een samenloop van loon en pensioen. Bovendien 
stopte de subsidie van het Bundesagentur wanneer de werknemer het wet-
telijk ouderdomspensioen liet ingaan.1629

De wet bepaalt expliciet dat een contractuele afspraak waarbij de arbeids-
overeenkomst eindigt wanneer de werknemer aanspraak heeft op het deeltijd-
pensioen toelaatbaar is.1630 Dat wijkt af van de hoofdregel dat de werknemer 
in de laatste drie jaar voor de beoogde einddatum moet hebben ingestemd 
met de eerdere einddatum dan 65 jaar.1631 Het deeltijdpensioen gaat op zijn 
vroegst in op de 60-jarige leeftijd van de werknemer, maar door de stapsge-
wijze verhoging van die leeftijd per leeftijdscohort (zie §9.4.2) ligt de leeftijd 
doorgaans hoger. De einddatum in de arbeidsovereenkomst is een eindter-
mijn (Befristung). Voor de werknemer die in deeltijd arbeid verricht, gelden 
de normale regels van gewone en buitengewone opzegging. Als fl ankerende 
maatregel is in de ATG bepaald dat het recht van de werknemer om aanspraak 
te maken op leeftijdsgerelateerde deeltijd geen sociaal gerechtvaardigde ont-
slagreden vormt.1632 Bij de ontslagselectie mag evenmin rekening worden 
gehouden met het feit dat de oudere werknemer in deeltijd werkzaam is.

§9.2.4.5 Fiscale voordelen
De deeltijdovereenkomst werd fi scaal ondersteund. De loonsuppletie en de 
voortzetting van de wettelijke pensioenpremie waren voor de werknemer 
belastingvrij.1633 Dat zou de werknemer stimuleren om gebruik te maken van 
het aanbod om in deeltijd te gaan werken.1634 Om in aanmerking te komen 

1627 BAG 18 november 2003 – 9 AZR 270/03, NZA, 2004, 1223.
1628 Dat pensioen wordt dan gekort op grond van §77 lid 2 SGB VI.
1629 §5 lid 1 ATG.
1630 §8 lid 3 ATG. Het Altersteilzeitpensioen is opgenomen in §237 SGB VI
1631 BT-Drucksache 13/4877, p. 24, Diller, NZA 1996, p. 851.
1632 §8 lid 1 ATG.
1633 §3 nr. 28 EStG.
1634 H.J. von Beckerath, in: P. Kirchhof, EStG Kompaktkommentar, p. 93.
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voor de fi scale voordelen was vereist dat het een deeltijdovereenkomst in de 
zin van §2 ATG betrof. De arbeidsovereenkomst mocht niet eindigen voordat 
de werknemer 60 jaar was. Het was niet noodzakelijk dat de werkgever in 
aanmerking kwam voor restitutie van zijn kosten door het Bundesagentur, 
bijvoorbeeld omdat de werkgever de vrijgekomen arbeidsplaats niet verving.1635 
Verkreeg de werknemer als compensatie voor zijn lagere pensioen een ver-
kapte ontslagvergoeding, dan ging het belastingvrije karakter verloren.1636 
De suppletiebijdragen waren belastingvrij maar telden voor het progressieve 
belastingstelsel mee als inkomsten.1637 De daaruit volgende hogere belasting 
kwam voor rekening van de werknemer, zo bepaalde het Bundesarbeits-
gericht.1638 De betaling door de werkgever van de wettelijke pensioenpremies 
bij een voortijdige aanspraak van het wettelijk ouderdomspensioen1639 was tot 
de helft belastingvrij.

§9.2.5 Het 50-plus initiatief

De geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 
jaar in 2007 (zie §9.4.2) werd gefl ankeerd door de op 1 mei 2007 in werking 
getreden wet ter bevordering van de arbeidsmarktkansen van oudere werk-
nemers.1640 Die wetgeving vormt onderdeel van het zogenaamde initiatief 
50-plus. De bedoeling van dit initiatief is om in 2010 – conform de Lissabon 
strategie – meer dan 50% van de 55-plussers aan het arbeidsproces te laten 
deelnemen. Naast de eerder genoemde aanpassing van de mogelijkheid om 
arbeidsovereenkomsten met oudere werknemers te sluiten bestaat dat initi-
atief uit het zogenaamde combiloon, een subsidie voor indienstneming van 
oudere werknemers en bevordering van opleiding van oudere werknemers.1641 
Bij het combiloon krijgen oudere werknemers bij herindiensttreding aan-
spraak op compensatie voor het verschil tussen het oude en het nieuwe loon. 
In het eerste jaar bedraagt de compensatie de helft, in het tweede jaar dertig 
procent. Tevens wordt de bijdrage voor de wettelijke pensioenpremie twee 
jaar aangevuld tot 90% van de oude bijdrage. Werkgevers komen in aanmer-
king voor de subsidie wanneer zij werkloze werknemers van 50 jaar en ouder 
minimaal een jaar in dienst nemen. De subsidie wordt minimaal één jaar 

1635 K. Wagner, in: U. Preis, Der Arbeitsvertrag, Köln 2005, p. 270-272.
1636 C. Rolfs, in: Erfurter Kommentar, 7. Aufl age §3 ATG.
1637 §32b lid 1 nr. 1 EStG.
1638 BAG 25 juni 2002 – 9 AZR 155/01, NZA 2003, 859; BAG 18 maart 2003 – 9 AZR 61/02, NJOZ 

2003, 2664; BAG 9 september 2003 – 9 AZR 554/02, BB 2004, 1396.
1639 In de zin van §187a SGB VI.
1640 Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen vom 19. April 2007, 

BGBl. 2007, Teil 1, nr. 15, p. 538-541. Zie ook www.generationenarbeit.de . 
1641 §417 lid 1 SGB III.
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en maximaal drie jaar verstrekt en bedraagt minimaal 30% en maximaal 
de helft van de loonkosten. Op 1 januari 2008 is het initiatief de tweede fase 
ingegaan.

§9.3 Leeftijdsdiscriminatie

§9.3.1 De moeizame totstandkoming van de AGG

De Duitse antidiscriminatiewetgeving is uitgewerkt in de Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die op 18 augustus 2006 in werking is 
getreden.1642 De AGG diende uitvoering te geven aan in totaal vier EG-richt-
lijnen, waaronder Kaderrichtlijn 2000/78 EG inzake leeftijdsonderscheid. 
Duitsland had uitstel verkregen tot 2 december 2006 door de mogelijkheid 
tot uitstel in artikel 18 lid 2 van de richtlijn te benutten.

De AGG is niet zonder slag of stoot totstandgekomen. Een eerder wetsont-
werp van de rood-groene coalitie – de ADG of Antidiskriminierungs gesetz 
– dat op 17 juni 2005 door de Bundestag was geloodst, werd slechts om poli-
tieke redenen niet tot wet verheven. Als gevolg van een verkiezingsuitslag in 
Nordrhein-Westfalen op 22 mei 2005 stelde bondskanselier Schröder op 1 
juli 2005 de vertrouwensvraag aan de Bundestag.1643 Toen bleek dat hij geen 
meerderheid in de Bundestag had, werd de Bundestag ontbonden.1644 Dat 
had tot gevolg dat het wetsvoorstel van de baan was. Uiteindelijk werd door 
de nieuwe krachtsverhoudingen in het parlement door de ‘grote coalitie’ van 
CDU/CSU en SPD de AGG ingediend en tot wet verheven. De wet is in de 
literatuur kritisch ontvangen (zie §9.3.2.5).

De kenmerken van verboden onderscheid zijn in §1 AGG limitatief opge-
somd. De beslissing om de verschillende discriminatiegronden in één wet 
neer te leggen is genomen om het gelijkebehandelingsrecht transparant te 
maken en daarmee de rechtszekerheid te dienen. Het doel van de wet is ver-
hindering of – wanneer ingetreden – wegnemen van benadeling (Benach-
teiligung). In dit hoofdstuk concentreer ik mij op leeftijdsonderscheid bij de 
arbeid en laat ik de overige discriminatiegronden buiten beschouwing.1645

1642 Gesetz zur Umsetzung europaïscher Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung, BGBl. I, p. 1897. Andere gelijkebehandelingsvoorschriften, die voor leef-
tijd minder groot belang hebben – te denken valt aan artikel 3 en 12 lid 1 Grundgesetz – laat 
ik verder buiten beschouwing.

1643 De vertrouwensvraag is geregeld in artikel 68 GG.
1644 §125 lid 1 Geschäftsordnung Bundestag (GOBT).
1645 De ongelijke behandeling op grond van leeftijd bij goederen en diensten en de positie van 

zelfstandigen of vrije beroepers laat ik eveneens buiten beschouwing.
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§9.3.2 De systematiek van de AGG

De kern van de wet staat in §7 AGG, waarin het benadelingsverbod is opge-
nomen voor alle in artikel 1 verboden kenmerken, waaronder leeftijd. Daarin 
staat eveneens dat bepalingen in overeenkomsten in strijd met het benade-
lingsverbod ongeldig zijn. Ook maatregelen en gedragingen vallen binnen 
de reikwijdte van de wet.1646 Een benadeling door de werkgever of door de 
werknemer vormt een schending van zijn contractuele verplichtingen. Of 
er werkelijk sprake is van benadeling op grond van leeftijd doet er niet toe. 
Het is voldoende wanneer het verboden kenmerk (zoals leeftijd) een van de 
motieven is geweest om onderscheid te maken. Die gedachte is in lijn met 
vaste rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht.1647 De bewijsverdeling 
is neergelegd in §22 en lijkt sterk op het Nederlandse artikel 12 WGBL. Dat 
is niet vreemd. De bewijslastverdeling vloeit voort uit artikel 10 van de richt-
lijn.1648 Voor alle discriminatiegronden – dus ook voor leeftijd – geldt dat op 
grond van §3 lid 2 AGG een objectieve rechtvaardiging voor indirecte bena-
deling kan bestaan. Indirecte benadeling is toelaatbaar wanneer het onder-
scheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en het middel 
om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk is. Daarnaast hanteert de 
AGG in §10 een algemene objectieve rechtvaardigingsclausule waarmee 
direct leeftijdsonderscheid toelaatbaar kan zijn. Aangezien bij het criterium 
leeftijd – in tegenstelling tot bij andere discriminatiegronden – ook direct 
leeftijdsonderscheid is toegestaan, is in de literatuur opgemerkt dat het om 
een ‘tweederangs’ discriminatieverbod gaat.1649 Daarmee wordt uiting gege-
ven aan het verschillende karakter van leeftijdsonderscheid, dat geen statisch 
maar een dynamisch karakter kent.1650 Op de toelaatbaarheid van leeftijdson-
derscheid kom ik nog terug. Zonder dat verder uit te werken noem ik hier de 
in de wet opgenomen mogelijkheden van positieve discriminatie (§5 AGG) en 
beroepseisen (§8 AGG) om benadeling te sauveren.

De reikwijdte van het benadelingsverbod is neergelegd in §2 AGG. In de 
richtlijn staat dat benadeling op grond van leeftijd onder meer is verboden in 
de arbeidsvoorwaarden, inclusief beloning en ontslag. Het is daarom verras-

1646 W. Däubler in: Däubler, Bertzbach, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Nomos verlags-
gesellschaft, 2007, p. 275 verwijst naar HvJ EG 13 juli 1995, C-116/94, Jur. 1995, p. I-02131 
(Meyers).

1647 BverfG 16 november 1993, 1 BvR 258/86, NZA 1994, 745 (Maschinenschlosserin).
1648 De bepaling komt nagenoeg overeen met artikel 4 EG-richtlijn 97/80/EG van 15 december 

1997 inzake de bewijslast van discriminatie op grond van geslacht, Pb EG, L14.
1649 M. Schmidt, D. Senne, Das gemeinschafstrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung und 

seine Bedeutung für das deutsche Arbeitsrecht, RdA 2002, p. 89.
1650 H. Reichold, O. Hahn, M. Heinrich, Neuer Anlauf zur Umsetzung der Antidiskriminierungs-

Richtlinien: Plädoyer für ein Artikelgesetz, NZA 2005, p. 1271.
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send dat zowel de opzegging als de aanvullende pensioenen zijn uitgezon-
derd van de AGG.

§9.3.2.1 Aanvullende pensioenen uitgezonderd
De aanvullende pensioenen zijn in §2 lid 2 onder 2 AGG uitgezonderd van de 
gelijkebehandelingswet:

‘(…) Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz’.

De wetsgeschiedenis noemt als reden voor de uitzondering dat uitsluitend de 
benadelingsverboden van de pensioenwetgeving (de Betriebsrentengesetz) 
gelden en verwijst naar EG-richtlijn 86/378.1651 De pensioenwetgeving bevat 
echter in de verste verte nog geen begin van een discriminatieverbod. Ook 
de verwijzing naar Europese richtlijn 86/378 heeft geen enkele betekenis. 
Die richtlijn betreft onderscheid naar geslacht. Saillant detail is dat ondanks 
de uitzondering in §10 lid 4 AGG een element is opgenomen over toegestaan 
leeftijdsonderscheid in de aanvullende pensioenen. Dat is inconsistent. De 
uitzondering van aanvullende pensioenen is in strijd met de richtlijn en is 
verbazingwekkend omdat er omvangrijke rechtspraak en literatuur bestaat 
over de gelijke behandeling in aanvullende pensioenregelingen. Volgens 
vaste rechtspraak van het HvJ EG vallen aanvullende pensioenregelingen 
onder het beloningsbegrip.1652 Het is dan ook geen verrassing dat de rege-
ling – beter gezegd het niet regelen – in de Duitse literatuur als strijdig met 
de Europese richtlijn is aangemerkt.1653 Op de gevolgen daarvan kom ik terug 
in §9.3.2.3.

§9.3.2.2 Opzegging uitgezonderd
Merkwaardig is ook de bepaling in §2 lid 4 AGG. Voor opzeggingen gelden 
uitsluitend de bepalingen van de opzeggingsbescherming:

‘Für Kündigungen gelten ausschliesslich die Bestimmungen zum allgemeinen und 
besonderen Kündigungsschutz’.

Volgens de wetgever was deze uitzondering gerechtvaardigd omdat de opzeg-

1651 BT-Drucksache 16/1780, p. 32.
1652 HvJ EG 17 mei 1990, C 262-88, NJ 1992, 436 (Barber).
1653 H.D. Steinmeyer, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die betriebliche Alters-

versorgung, ZfA 2007, p. 27-41; B. Rengier, Betriebliche Altersversorgung und Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, NZA 2006, 1251; W. Däubler, M. Bertzbach, Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz, Nomos verlagsgesellschaft, 2007, p. 174-175; J.H. Bauer, G. Thüsing, A. 
Schunder, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgezets – Alter Wein in neuen Schläuchen?, 
NZA 2006, 774.
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gingswet (KschG) – anders dan de AGG – speciaal was toegesneden op opzeg-
gingen en daarom ‘voorrang’ zou hebben of ‘vorwiegend’ moest worden toe-
gepast.1654 De uitsluiting van opzegging is in de literatuur met de nodige hoon 
ontvangen. Opgemerkt werd bijvoorbeeld dat de uitzondering niet binnen 
het systeem van de AGG past, omdat op andere plaatsen wel opzeggingsgere-
lateerde gevallen zijn geregeld. Te denken valt dan aan de ontslagselectie bij 
bedrijfseconomisch ontslag, aan de overeengekomen mogelijkheid om niet op 
te zeggen of aan prestaties uit een sociaal plan, zoals die waren opgenomen 
in §10. Na een wetswijziging1655 zijn de ontslagselectie en de onopzegbaar-
heid weggenomen uit de AGG. De passage over het sociaal plan is gebleven. 
Verscheidene auteurs hebben – soms zelfs vóór inwerkingtreding van de wet 
– er op gewezen dat de regeling in strijd met het gemeenschapsrecht is.1656 
Aangevoerd is dat geen rekening was gehouden met leeftijdsdiscriminatie bij 
opzegging en dat de uitsluitingsclausule ‘placebowetgeving’ was die het juri-
dische probleem niet oploste. Bovendien bevrijdt de uitsluiting van opzegging 
niet van de verplichting om leeftijdsdiscriminatie bij opzegging te verbieden 
en sanctioneren.1657 Als gezegd, bepaalt artikel 3 lid 1 onder c van de richtlijn 
uitdrukkelijk dat ontslag onder de reikwijdte van het discriminatieverbod 
valt. Het lijkt mij, afgaande op het bovenstaande, evident dat (1) de wetgeving 
op dit punt inconsistent is en (2) het uitsluiten van opzegging en aanvullende 
pensioenen in strijd is met de Europese regelgeving.

§9.3.2.3 De rechtsgevolgen van de strijdige uitzonderingen
Minder evident zijn de gevolgen van deze strijdigheid met de wet voor werkne-
mers die op grond van hun leeftijd zijn opgezegd of benadeeld in hun aanvul-
lend pensioen. De werkgever of de pensioenuitvoerder zal zich disculperen 
door te stellen dat hij zich aan de AGG heeft gehouden. Dat werpt de vraag op 
wat de sanctie is op schending van de uit de richtlijn afkomstige voorschrif-
ten over opzegging en de aanvullende pensioenen. Meerdere interpretaties 
zijn mogelijk. Ten eerste kan niet uitgesloten worden dat het HvJ EG oordeelt 
dat de uitzonderingen buiten toepassing moeten worden gelaten. In dat geval 
is de AGG van toepassing op leeftijdsonderscheid bij de opzegging en in de 
aanvullende pensioenen.1658 Toepassing van de AGG in plaats van de richtlijn 

1654 BT-Drucks. 16/2022, p. 12.
1655 Zweite Gesetz zur Änderung des Betriebsrentengesetzes, BR-Drücksache 741/06.
1656 U. Preis, Verbot der Altersdiskriminierung als Gemeinschaftsgrundrecht – Der Fall ‘Man-

gold’ und die Folgen, NZA 2006, 401; G. Annuss, Das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz im Arbeitsrecht, BB 2006, 1629; W. Däubler, M. Bertzbach, Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz, Nomos verlagsgesellschaft, 2007, p. 209-211.

1657 U. Preis, NZA 2006, p. 409.
1658 G. Thüsing, Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz, Beck, München 2007, p. 48 conclu-

deert dat voor de aanvullende pensioenen de AGG van toepassing is.
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heeft betekenis voor zover de voorschriften van de AGG boven de minimum-
voorschriften van de richtlijn uitstijgen, zoals bijvoorbeeld het geval is met de 
schadevergoedingsregeling van §15 lid 2 AGG. Tegen toepassing van de richt-
lijn pleit dat het blijkens de wetsgeschiedenis de bedoeling van de wetgever 
is geweest om de opzegging en de aanvullende pensioenen uit te sluiten van 
de AGG. De Duitse wetgever kan haar redenen hebben gehad om juist voor 
opzegging en bij de aanvullende pensioenen niet de normen van de AGG te 
willen toepassen.

De mogelijkheden voor richtlijnconforme interpretatie van de uitzonde-
ringsbepalingen lijken beperkt. De uitzonderingen in de AGG zijn duidelijk 
geformuleerd en eenduidig.1659 De bepalingen vallen niet anders uit te leggen 
of te interpreteren dan dat de AGG niet van toepassing is op aanvullende 
pensioenen en opzegging.

Een derde gedachte kan zijn om de voorschriften van de richtlijn toe te 
passen. Dat verhoudt zich niet met artikel 249 van het EG-verdrag. Richtlij-
nen hebben geen directe horizontale werking. Bij de vereiste omzetting van 
de richtlijn in nationale wetgeving zijn lidstaten verplicht bindende maat-
regelen te nemen die aan de eisen van de rechtszekerheid tegemoetkomen, 
zo volgt uit rechtspraak van het HvJ EG.1660

Tenslotte kan de uitkomst ook zijn dat de AGG niet van toepassing is en 
de richtlijn evenmin kan worden toegepast. In dat geval kan de werknemer 
op basis van het Francovich-arrest de Staat aansprakelijk kan houden voor 
een onjuiste (of te late) omzetting van de richtlijn en schadevergoeding vor-
deren.1661

Steinmeyer bepleit indirecte horizontale toepassing van de richtlijn. Net 
als in het Mangold-arrest kan de richtlijn ter bestrijding van leeftijdsdiscri-
minatie in de omzettingsfase worden toegepast. Dat sluit aan bij de in het 
Mangold-arrest geuite gedachte dat het de lidstaat verboden is om tijdens 
de omzettingstermijn van de richtlijn maatregelen te nemen die met het 
doel van de richtlijn onverenigbaar zijn. Bij deze interpretatie blijft de AGG 
buiten toepassing en wordt toch recht gedaan aan de werkzaamheid van de 
gelijkebehandelingsvoorschriften van de richtlijn.1662 Ook Däubler ziet onder 
verwijzing naar de arresten Mangold en Chacón Navas1663 aanleiding om de 
wettelijke uitzondering van opzeggingen buiten toepassing te laten en direct 
het Gemeenschapsrecht toe te passen. Het EG-recht verdient voorrang, wan-

1659 Over eenduidigheid, zie BAG 18 februari 2003 – 1 ABR 2/02, NZA 2003, 742.
1660 HvJ EG 9 september 1999, C-217/97, Jur. 1999, I-5087, punt 32; HvJ EG 18 januari 2001, 

C-162/99 Jur. I-541 punt 22.
1661 HvJ EG 19 november 1991, C-6/90 en C-9/90.
1662 H.D. Steinmeyer, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die betriebliche Alters-

versorgung, ZfA 2007, p. 27-41.
1663 HvJ EG 11 juli 2006, C-13/05, NJ 2007, 496; JAR 2006, 191 (Chacón Navas).
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neer de wetgever in het zicht van het Gemeenschapsrecht (im Anwendungs-
bereich) actief wordt, zo leidt Däubler af uit genoemde arresten. Bovendien is 
er eerder aanleiding om het gemeenschapsrecht toe te passen wanneer het in 
plaats van onjuiste hantering van een verboden kenmerk volledige uitsluiting 
van opzegging betreft.

§9.3.2.4 Toelaatbaar leeftijdsonderscheid
Naast de hierboven besproken uitzonderingen noemt §10 AGG zes niet limita-
tieve voorbeelden waarin sprake is van toelaatbaar onderscheid. De eerste vier 
volgens de AGG toegestane vormen van leeftijdsonderscheid zijn linea recta 
afkomstig – en nagenoeg letterlijk overgenomen – uit de richtlijn. Ik geef vol-
ledigheidshalve de Nederlandse tekst weer, die kenbaar is uit de Nederlandse 
vertaling van de richtlijn. Toelaatbaar onderscheid kan in het bijzonder – de 
lijst is dus niet limitatief – de volgende gevallen omvatten:

1.  het creëren van bijzondere voorwaarden voor toegang tot arbeid en 
beroepsopleiding, van bijzondere arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden, 
met inbegrip van voorwaarden voor ontslag en beloning voor jongeren, oudere 
werknemers en werknemers met personen ten laste, teneinde hun opneming 
in het arbeidsproces te bevorderen, en hun bescherming te verzekeren;
2. de vaststelling van minimumvoorwaarden met betrekking tot leeftijd, 
beroepservaring of –anciënniteit in een functie voor toegang tot de arbeid of 
bepaalde daaraan verbonden voordelen;
3. de vaststelling van een maximumleeftijd voor aanwerving, gebaseerd op 
de opleidingseisen van de betrokken functie of op de noodzaak van een aan 
pensionering voorafgaand redelijk aantal jaren;
4. de vaststelling, in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale 
zekerheid, van een toetredingsleeftijd of van een leeftijd voor het verkrijgen 
van het recht op pensioen- of invaliditeitsuitkeringen, inclusief de vaststelling 
van verschillende leeftijden voor werknemers of voor groepen of categorieën 
werknemers, in de ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale 
zekerheid, en het gebruik, in het kader van die regelingen, van leeftijdscrite-
ria in de actuariële berekeningen.

Naast deze uit de richtlijn afkomstige voorbeelden noemt de AGG als toege-
stane vormen van leeftijdsonderscheid (5) pensioenontslag en (6) leeftijdson-
derscheid in een sociaal plan. Een overeenkomst die voorziet in de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging, tegen een tijdstip waarop de 
werknemer ouderdomspensioen kan aanvragen, is volgens de AGG toege-
staan. De al eerder genoemde regeling uit §41 SGB IV blijft onverminderd 
van kracht. Als laatste element van toelaatbaar onderscheid noemt de wet 
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het onderscheid in een sociaal plan (in de zin van de BetrVG), waarbij par-
tijen een naar leeftijd of dienstjaren gestaff elde afvloeiingsregeling kunnen 
maken. In de regeling dient nadrukkelijk en herkenbaar op een proportionele 
wijze rekening gehouden te zijn met de van de leeftijd afhangende kansen 
op de arbeidsmarkt. Daarnaast vermeldt de wet de mogelijkheid om werkne-
mers die economische zekerheid hebben omdat zij – indien nodig met behulp 
van werkloosheidsuitkeringen – pensioengerechtigd zijn, uit te sluiten van de 
prestaties van het sociaal plan.

§9.3.2.5 Kritiek op de rechtvaardigingsgronden
De wijze waarop Duitsland de rechtvaardiging van leeftijdsonderscheid heeft 
vormgegeven, is in de literatuur – op zijn zachtst gezegd – kritisch ontvan-
gen. Meerdere auteurs stonden in de rij om met bewoordingen als ondeugde-
lijk1664, uiterst ongelukkig1665 of mislukt1666 hun misnoegen kenbaar te maken. 
Opgemerkt werd dat de AGG weliswaar beoogt aan te sluiten bij artikel 6 
van de Kaderrichtlijn maar de facto afwijkt van de in de richtlijn gekozen 
systematiek van rechtvaardigingsgronden. De met het Europese recht strij-
dige uitzondering van opzegging en ondernemingspensioenen is daarvan 
het meest treff ende voorbeeld. Daarnaast acht de wetgever het vaststellen van 
de pensioenleeftijd in aanvullende pensioenregelingen volgens §10 lid 1 onder 
4 AGG objectief gerechtvaardigd, terwijl de richtlijn daarin nota bene een 
uitzondering ziet die niet objectief gerechtvaardigd hoeft te worden.

Bovendien neemt de AGG de algemene objectieve rechtvaardigingstoets 
als uitgangspunt en noemt §10 daarna – wederom anders dan de richtlijn 
– voorbeelden waarin sprake is van zo’n gerechtvaardigd onderscheid. De 
‘keuze’ voor die voorbeelden lijkt, net als de uitzondering van opzegging en 
ondernemingspensioenen, vooral ingegeven te zijn door behoudzucht van in 
de praktijk gehanteerd leeftijdsonderscheid, bijvoorbeeld bij pensioenontslag 
en sociaal plan.

Door de open formulering van §10 AGG laat de wetgever – naast de expli-
ciet aangegeven voorbeelden van volgens de wetgever gerechtvaardigd onder-
scheid – ruimte over om ander leeftijdsonderscheid te rechtvaardigen. De wet 
hanteert een algemene objectieve rechtvaardigingsclausule, waarbij de wetge-
ver de invulling verder overlaat aan de rechtspraak.1667 In de Duitse literatuur 
is gediscussieerd over de reikwijdte van het voor die rechtvaardiging vereiste 
legitieme doel. Enerzijds is verdedigd dat slechts het algemeen belang een 
legitiem doel kan zijn. Zo leidt Brors uit artikel 6 lid 1 van de richtlijn af dat het 

1664 U. Preis, NZA 2006, p. 409.
1665 H. Reichold, O. Hahn, M. Heinrich, NZA 2005, p. 1275.
1666 C. Brors, in: W. Däubler, M. Bertzbach, p. 389.
1667 G. Thüsing, Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz, München 2007, p. 169.
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aan de nationale wetgever is om legitieme doelen te stellen, waarbij de richt-
lijn als niet-limitatieve voorbeelden werkgelegenheids-, arbeidsmarktbeleid 
en beroepsopleiding noemt.1668 Een rechtvaardiging van leeftijdsonderscheid 
is bij die zienswijze alleen toelaatbaar wanneer het gebaseerd is op een door 
de wetgever aangegeven legitiem doel. Een individuele werkgever kan zich 
ter rechtvaardiging niet op zijn eigen arbeidsmarktbeleid beroepen. Andere 
auteurs menen op grond van de wetsgeschiedenis dat bij de bepaling van een 
legitiem doel rekening mag worden gehouden met een beoordeling van de 
werkgever of van sociale partners. Dat kunnen vooral doelen zijn die boven 
het individuele belang van de onderneming of de branche uitgaan, zoals de 
in de richtlijn genoemde doelen werkgelegenheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid 
of beroepsopleiding. Uit die opsomming mag echter niet de conclusie worden 
getrokken dat uitsluitend algemene belangen ongelijke behandeling kunnen 
rechtvaardigen.1669 Legitieme doelen van de werkgever, zoals bijvoorbeeld een 
evenwichtige ouderdomsstructuur van de onderneming, kunnen daar ook 
onder vallen. Beslissend is of de maatregel ten opzichte van de benadeelde 
proportioneel is. Uit de wetsgeschiedenis kan afgeleid worden dat de Duitse 
wetgever zijn bevoegdheid om in het kader van nationale wetgeving legitieme 
doelen te formuleren, heeft willen delegeren aan werkgevers en cao-partijen. 
Anders geformuleerd: in het kader van de nationale wetgeving heeft Duits-
land in de AGG een algemene objectieve rechtvaardigingsclausule openge-
laten. Een nadere wettelijke legitimering van dat doel door de wetgever is 
dan niet vereist en de toetsing van het legitieme doel – de reden voor het 
onderscheid – wordt dan overgelaten aan de rechtspraak.

Het Bundesarbeitsgericht heeft in twee beslissingen tot uitdrukking 
gebracht, dat het geneigd is om het werkgeversbelang bij de begrenzing van 
de aanvullende pensioenen als legitiem doel te aanvaarden en heeft de vraag 
voorgelegd aan het HvJ EG.1670

§9.3.3 Rechtvaardiging wettelijke leeftijdsgrenzen

Bestaande wetgeving met leeftijdsgrenzen – ik noem als voorbeelden de 
leeftijd van 55 jaar in de Altersteilzeitgesetz en de opzegtermijnen uit het 
BGB – is niet getoetst op een discriminatoir karakter. De Duitse wetgever 
heeft nagelaten aan te geven welk wettelijk leeftijdsonderscheid op grond van 
werkgelegenheids-, arbeidsmarkt of beroepsopleiding gerechtvaardigd is. Een 

1668 C. Brors, in: W. Däubler, M. Bertzbach, p. 396; zie ook H.D. Steinmeyer, Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz und die betriebliche Altersversorgung, ZfA 2007, p. 27-41.

1669 BT-Drucksache 16/1780, p. 35.
1670 BAG 27 juni 2006 – 3 AZR 352/05, NZA 2006, 1276. Kritisch over de legitimiteit, H.D. Stein-

meyer, ZfA 2007; BAG 28 juli 2005 – 3 AZR 457/04, NZA 2006, 1293.
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noodzaak om dat te onderzoeken was er ten tijde van de inwerkingtreding van 
die (bestaande) wetten niet. Die noodzaak is er thans wel. Door het ontbreken 
van duidelijkheid dient achteraf te worden uitgelegd, of nationale voorschrif-
ten met leeftijdsgrenzen een legitiem doel hebben, dat in overeenstemming 
is te brengen met de richtlijn. De afweging tussen algemeen belang (arbeids-
markt- of werkgelegenheidsbeleid) en discriminatiebescherming is niet aan 
de orde geweest. Blijkbaar is de toelaatbaarheid af te leiden uit het feit dat de 
leeftijdsgrens niet door de wetgever is opgeheven. Dat de Duitse wetgever 
niet (althans niet expliciet) is nagegaan of de grens toelaatbaar is, oogt niet 
sterk. Zonder kenbare rechtvaardigingsgrond is de kans aanwezig dat het 
wettelijk leeftijdsonderscheid in strijd is met het Europese recht (vergelijk het 
Mangold-arrest).

Het ontbreken van een rechtvaardiging over wettelijke leeftijdsgrenzen 
heeft ook gevolgen voor werkgevers die in hun arbeidsvoorwaarden aanslui-
ten bij het wettelijk leeftijdsonderscheid. Dat onderscheid – te denken valt 
aan de leeftijdsgerelateerde opzegtermijnen van §622 BGB – dient objectief 
gerechtvaardigd te zijn.

Opmerkelijk is dat de Duitse wetgever zich wél uitspreekt over leeftijdson-
derscheid in privaatrechtelijke overeenkomsten. De in §10 leden 5 en 6 AGG 
opgenomen rechtvaardigingen voor pensioenontslag en sociaal plan sugge-
reren dat dit in de (collectieve) arbeidsovereenkomst of ondernemingsover-
eenkomst opgenomen leeftijdsonderscheid is toegestaan. Die conclusie mag 
daaruit echter niet worden getrokken. Dat maakt de opsomming in §10 verwar-
rend. Enerzijds noemt lid 4 met de pensioengerechtigde leeftijd een objectieve 
rechtvaardiging die volgens de richtlijn juist uitgezonderd is van de objectieve 
rechtvaardigingstoets. Daarnaast bevatten leden 5 (pensioenontslagbeding) 
en 6 (sociaal plan) voorbeelden van objectief gerechtvaardigd onderscheid, 
zonder dat vaststaat of dat leeftijdsonderscheid wel toelaatbaar is.

§9.3.3.1 Deeltijdpensioen vanaf 55 jaar
De regeling van deeltijdpensioen voor 55-plussers vormt direct wettelijk leef-
tijdsonderscheid. Werknemers jonger dan 55 jaar worden uitgesloten van de 
faciliteiten van de ATG. Als rechtvaardiging voor dit onderscheid is in de 
literatuur het arbeidsmarktbeleid genoemd. Een van de vereisten voor de 
deeltijdfaciliteiten is, dat de werkgever een andere werknemer tewerkstelt. 
Daar is tegenin gebracht dat het argument van arbeidsmarktbeleid niet slui-
tend is. Het intreden van jonge werknemers zou ook kunnen worden bereikt 
door alle werknemers een aanspraak op deeltijdarbeid te bieden.1671 Uit de 

1671 M. Lüderitz, Altersdiskriminierung durch Altersgrenzen, diss. Potsdam, Peter Lang, Frankfurt 
2006, p. 93.
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literatuur blijkt dat meer dan 90% van de oudere werknemers gebruik maakt 
van het blokmodel door eerst in voltijd door te werken en vervolgens te stop-
pen met werken.1672 Betwijfeld wordt of een geleidelijke overgang naar het 
ouderdomspensioen gerealiseerd wordt en de ATG gerechtvaardigd is.1673

Wil de Duitse wetgever de leeftijdsgrens van 55 jaar uit de ATG ‘overeind 
houden’, dan moet voor het legitieme doel om arbeidsmarktbeleid te voeren 
de leeftijd een passend en noodzakelijk middel zijn. Het bewerkstelligen van 
een glijdende overgang van arbeid naar pensioen, lijkt op grond van boven-
staande cijfers geen passend middel. In combinatie met de doorstroming op 
de arbeidsmarkt en de uit jurisprudentie blijkende terughoudende toetsing 
van het HvJ EG is het leeftijdsonderscheid vermoedelijk toelaatbaar. Het 
arbeidsmarktbeleid is dan niet alleen gefundeerd op de keuze van oudere 
werknemers om het in de eindfase van hun loopbaan ‘rustiger aan te kunnen 
doen’, maar ook om jongere (kandidaat-)werknemers aan de slag te helpen. 
Onderbouwing van dat arbeidsmarktbeleid aan de hand van empirische en 
statistische gegevens moet aan de rechtvaardiging van het leeftijdsonder-
scheid bijdragen. Daar komt bij dat de regeling van tijdelijke aard is en eind 
2009 ophoudt te bestaan.

§9.3.3.2 Leeftijdsafhankelijk verval van pensioenaanspraken
Volgens de Duitse pensioenwetgeving is een pensioenaanspraak pas onver-
valbaar wanneer de pensioentoezegging langer dan vijf jaar heeft geduurd en 
de arbeidsverhouding na het bereiken van de 30-jarige leeftijd van de werk-
nemer beëindigd wordt. Een rechtvaardiging voor dat leeftijdsonderscheid 
is niet gegeven en het is twijfelachtig of zo’n rechtvaardiging kan worden 
geconstrueerd.1674 Weliswaar oordeelde het Bundesarbeitsgericht in 2005 dat 
de regeling geen discriminatie naar geslacht opleverde maar de vraag naar 
mogelijke leeftijdsdiscriminatie is toen niet onderzocht.1675 Uit de wetsge-
schiedenis blijkt dat de wetgever het niet nodig achtte de pensioenaanspraken 
van werknemers onder de 30 jaar te beschermen, omdat deze werknemers 
vaak van baan wisselden.1676 Dat argument lijkt niet meer vol te houden. Niet 
zozeer de leeftijd maar veeleer de individuele omstandigheden zijn beslis-
send voor het wisselen van baan. Onderbouwing voor het feit dat mensen 
onder de 30 jaar vaker van baan wisselen dan ouderen ontbreekt.

1672 M. Schmidt, D. Senne, RdA 2002, p. 86.
1673 M. Lüderitz, p. 94.
1674 Er is mijns inziens geen sprake van een volgens de richtlijn toegestane toetredingsleeftijd, 

nu het verval van aanspraken betreft. Dat wijst op deelname aan de regeling, zodat al is 
toegetreden.

1675 BAG 18 oktober 2005 – 3 AZR 506/04, NZA 2006, 1159.
1676 BT-Drucksache 7/2843, p. 7.
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§9.3.3.3 De wettelijke opzegtermijn
De wettelijke opzegtermijn kent zowel direct als indirect leeftijdsonder-
scheid. Dienstjaren vóór de leeftijd van 25 jaar tellen niet mee. In de litera-
tuur wordt algemeen aangenomen dat die leeftijd van 25 jaar ongeoorloofd 
leeftijdsonderscheid vormt.1677 Het dienstjarencriterium vormt indirect leef-
tijdsonderscheid. Zo zal een zesentwintigjarige werknemer – los nog van de 
leeftijdsgrens van 25 jaar – doorgaans niet vijftien dienstjaren hebben opge-
bouwd. De moeilijkere arbeidsmarktpositie van oudere werknemers met veel 
dienstjaren is een legitiem doel. Ook de eenzijdige gerichtheid van de arbeid 
van de werknemer op de werkgever – die een overstap naar een andere werk-
gever bemoeilijken kan – is daarbij een factor van belang. Het legitieme doel 
om een moeizame arbeidsmarktpositie te compenseren door een langere 
opzegtermijn te hanteren, kan mede gelet op de Europese jurisprudentie, als 
geschikt en noodzakelijk worden aangemerkt.1678

§9.3.3.4 De wettelijke ontslagvergoeding
De wettelijke ontslagvergoeding bevat een combinatie van direct en indi-
rect leeftijdsonderscheid (zie §9.2.2.5). De hogere ontslagvergoeding voor 
oudere werknemers is bedoeld als fi nanciële compensatie voor de slechtere 
arbeidsmarktpositie. Dat is een legitieme doelstelling op het terrein van 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. De verhoging van de maximale 
vergoeding tot maximaal vijftien of achttien maandsalarissen lijkt – afgezet 
tegen de maximaal twaalf maandsalarissen voor overige werknemers – ook te 
voldoen aan het vereiste van proportionaliteit. Het uitdrukken van de vermin-
derde arbeidsmarktkansen in de ontslagvergoeding door de combinatie van 
leeftijd en dienstjaren is ook in de literatuur aangemerkt als een rechtvaardig 
onderscheid.1679

§9.3.4 Rechtvaardiging leeftijdsonderscheid in de arbeidsvoorwaarden

§9.3.4.1 Beloning
Veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten kennen een regeling waarbij de 
werknemer op grond van dienstjaren of leeftijd beloond wordt. Krijgt een 
werknemer met een hogere leeftijd een hogere beloning, dan is sprake van 
direct leeftijdsonderscheid. Een hoger loon voor oudere werknemers – zonder 
verder rekening te houden met bijvoorbeeld dienstjaren of beroepservaring 

1677 G. Annuss, BB 2006, p. 326; U. Preis, NZA 2006, p. 408; R. Waltermann, NZA 2005, p. 
1270; M. Scholz, p. 205.

1678 M. Scholz, p. 204.
1679 G. Annuss, BB 2006, p. 326.
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– benadeelt jongeren. Een rechtvaardiging voor die directe relatie tussen leef-
tijd en beloning is kwestieus.1680

Beloning op basis van dienstjaren vormt indirect leeftijdsonderscheid 
omdat oudere werknemers doorgaans meer dienstjaren hebben. Weliswaar 
kan de jongere werknemer met het verstrijken van de tijd ook aanspraak 
maken op de hogere vergoeding, maar met dat toekomstige voordeel kan niet 
zonder meer rekening mee worden gehouden.1681 Het is namelijk onzeker of 
de werknemer die vergoeding ook zal ontvangen. Blijkens de wetsgeschiede-
nis zag de Duitse regering in een beloning van de beroepservaring een betere 
rechtvaardiging dan in beloning van loyaliteit.1682 Gelet op de Europese juris-
prudentie (met name de arresten Danfoss en Cadman, zie hoofdstuk 3) is het 
belonen van dienstjaren in beginsel niet discriminatoir. De juridische recht-
vaardiging neemt de economische belemmering niet weg. Een hogere prijs 
van arbeid van oudere werknemers verslechtert hun arbeidsmarktpositie.

§9.3.4.2 Seniorenverlof en extra vakantiedagen
Ook in Duitsland komt het toekennen van extra verlof en vakantiedagen in 
(collectieve) arbeidsovereenkomsten veelvuldig voor. De lengte van de vakan-
tie is naar leeftijd gestaff eld om oudere werknemers meer vakantie toe te 
staan. Als rechtvaardiging voor dat onderscheid is in de Duitse literatuur 
een langere recuperatiebehoefte van ouderen aangevoerd.1683 Zonder empi-
rische onderbouwing is die kale stelling juridisch niet toereikend. Bij deze 
onderbouwing moet een causaal verband worden aangetoond tussen recu-
peratiebehoefte en de functie of de werkzaamheden. Ook de variant waarin 
de lengte van het verlof of de vakantie is gerelateerd aan dienstjaren komt 
voor. De recuperatiebehoefte bij dit indirecte leeftijdsonderscheid dient dan 
gerelateerd te zijn aan de duur van de werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld 
het geval zijn bij psychisch of fysiek zwaar werk.1684

Vóór inwerkingtreding van de AGG achtte het Bundesarbeitsgericht een 
regeling in de (collectieve) arbeidsovereenkomst waarin een oudere werkne-
mer verplicht werd zijn arbeidsduur te verkorten toelaatbaar.1685 Die uitkomst 
valt onder het regime van de AGG moeilijk te verdedigen.1686

1680 G. Thüsing, 2007, p. 188.
1681 Anders R. Waltermann, NZA 2005, p. 1269.
1682 BT-Drucksache 16/1780, p. 36; M. Schmidt, D. Senne, RdA 2002, p. 88.
1683 M. Lüderitz, p. 155.
1684 C. Brorse, in: W. Däubler 2007, p. 407.
1685 BAG 18 augustus 1987 – 1 ABR 30/86, NZA 1987, 779.
1686 Kritisch M. Lüderitz, p. 97; ruimhartiger R. Waltermann, NZA 2005, p. 1269.
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§9.3.4.3 Pensioenontslag
In §10 lid 5 AGG heeft de Duitse wetgever de in Duitsland gebruikelijke 
pensioenontslagbepaling in cao’s als gerechtvaardigd bestempeld. De Duitse 
literatuur onderkent het onderscheid tussen de pensioenleeftijd en het beëin-
digen van de arbeidsovereenkomst. Die beëindiging valt binnen de reikwijdte 
van het discriminatieverbod zoals omschreven in artikel 3 lid 1 c van de richt-
lijn.1687 Het Palacios-arrest van het HvJ EG1688 (uitgebreid zie hoofdstuk 6) 
heeft verduidelijkt dat pensioenontslag wegens het bereiken van de wettelijke 
pensioenleeftijd in beginsel geen verboden leeftijdsonderscheid vormt. Vóór 
de uitspraak werd door enkelen betwijfeld of er een objectieve rechtvaardiging 
bestond voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het berei-
ken van de pensioenleeftijd van 65 jaar. Zo stelde Lüderitz in zijn proefschrift 
dat de economische inkomenszekerheid van een pensioen geen rechtvaar-
diging vormt voor het uitsluiten van werknemers, temeer daar de inkomens-
zekerheid ongewis is.1689 Andere auteurs meenden dat pensioenontslag bij 65 
jaar gerechtvaardigd was wegens het algemeen arbeidsmarktbelang. Saillant 
detail is, dat het argument dat pensioenontslag bij 65 jaar doorstroming voor 
jongere werknemers bevorderde (de objectieve rechtvaardigingsgrond in het 
Palacios-arrest) met argwaan werd bekeken.1690

Op 18 juni 2008 besliste het Bundesarbeitsgericht dat een in de cao opge-
nomen pensioenontslagleeftijd van 65 jaar objectief gerechtvaardigd was.1691

§9.3.4.4 Ontslagselectie
Leeftijd en diensttijd zijn wettelijke ontslagcriteria. Aanvankelijk stond in 
§10 lid 6 AGG dat het bij de ontslagselectie in het geval van een bedrijfs-
economisch ontslag was toegestaan om rekening te houden met de leeftijd. 
Voorwaarde was dat de leeftijd geen absolute voorrang had boven de andere 
selectiecriteria. Dat is in lijn met de jurisprudentie van het Bundesarbeitsge-
richt.1692 Bij de ontslagselectie diende mede op basis van individuele gevallen 
en verschillen tussen vergelijkbare werknemers beslist te worden, in het bij-
zonder op basis van de kansen op de arbeidsmarkt. Het in de AGG noemen 
van leeftijd als toegestaan ontslagselectiecriterium is in de literatuur als over-
bodig aangemerkt, omdat het er in beide gevallen op neerkomt dat §1 lid 3 

1687 W. Linsenmaier, RdA 2003, p. 30; M. Schmidt, D. Senne, RdA 2002, p. 84.
1688 HvJ EG 16 oktober 2007, C 411-05, NJ 2008, 38, PJ 2007, 143 (Palacios).
1689 M. Lüderitz, p. 260. Ook Brorse, p. 419 meent dat het hanteren van de leeftijd van 65 jaar 

niet gerechtvaardigd is.
1690 M. Schmidt, D. Senne, RdA 2002, p. 85; W. Linsenmaier, RdA 2003, p. 30-31.
1691 BAG 18 juni 2008 – 7 AZR 116/07; vergelijk Pressemitteilung nr. 51/08.
1692 BAG 18 januari 1990 – 2 AZR 357/89, NZA 1990, 729; BAG 5 december 2002 – 2 AZR 549/01, 

NZA 2003, 791.
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KschG de toets der kritiek moest kunnen doorstaan.1693 Bij wijziging van de 
Betriebsrentengesetz heeft de wetgever (in artikel 8) de rechtvaardiging van 
het leeftijdsonderscheid bij de ontslagselectie weggenomen.1694 Gelet op §2 lid 
4 AAG is dat consequent. Daarin staat immers dat voor opzeggingen uitslui-
tend de bepalingen van de opzeggingswet gelden. Als gezegd, is die uitzon-
dering in strijd met de richtlijn. Dat betekent niet dat er geen rechtvaardiging 
is voor het leeftijdsonderscheid. De bescherming van oudere werknemers 
wegens hun slechtere arbeidsmarktpositie is een legitiem doel, dat empirisch 
onderbouwd kan worden. De criteria leeftijd en diensttijd kunnen doelmatig 
zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te bepalen.1695 Ontslagselectie aan de 
hand van een puntentabel op basis van leeftijd en dienstjaren is toegestaan1696 
maar kan jongeren benadelen. Een strikt mathematische uitkomst is in de 
literatuur bekritiseerd omdat de sociale belangen per individuele werknemer 
moeten kunnen worden beoordeeld.1697 De werkgever kan niet volhouden dat 
een oudere werknemer wegens zijn naderende pensionering minder ontslag-
bescherming toekomt.1698

Ten aanzien van het aantal dienstjaren speelt de verknoping van de werk-
nemer aan de specifi eke arbeid bij de werkgever een rol. Naarmate een werk-
nemer langer bij dezelfde werkgever werkt, zal zijn kennis en kunde specifi e-
ker gericht zijn op die onderneming. Die eenzijdige gerichtheid bemoeilijkt 
een overstap naar een andere werkgever. Dat argument draagt, samen met 
loyaliteitsbeloning, bij aan de rechtvaardiging voor dienstjaren als criterium 
voor een hogere ontslagbescherming.1699

In de opzeggingswet staat dat bij de ontslagselectie rekening mag worden 
gehouden met het belang van de werkgever bij een evenwichtige personeels-
structuur (§1 lid 3 onder 2 KschG). Volgens het Bundesarbeitsgericht valt daar 
ook een qua leeftijd evenwichtige samenstelling van het personeel onder.1700 
Het BAG heeft vóór de inwerkingtreding van de AGG afspiegeling toelaat-
baar geacht.1701 De werkgever wenst een bepaalde leeftijdsstructuur in zijn 
onderneming te houden. Hij onderscheidt dan leeftijdsgroepen waarbinnen 
de ontslagselectie plaatsvindt. De leeftijdsstructuur leidt er toe dat oudere 

1693 U. Preis, NZA 2006, p. 409.
1694 BR-Drucksache 741/06.
1695 M. Kittner, in: M. Kittner, W. Däubler, B. Zwanziger, Kündigungsschutzrecht, 6. Aufl age, 

Frankfurt/Main, Bund Verlag, nr. 480.
1696 Vergelijk BAG 18 januari 1990 – 2 AZR 357/89, NZA 1990, 729.
1697 G. Annuss, Das Verbot der altersdiskriminierung als unmittelbar geltendes Recht, BB 2006, 

p. 326; C. Brorse, in: W. Däubler, 2007, p. 423.
1698 LAG Düssseldorf 21 januari 2004, 12 Sa 1188/03 – Sa 1188/03; anders LAG Hessen 24 juni 

1999 – 3 Sa 1278/98, NZA-RR 2000,74.
1699 M. Scholz, p 200.
1700 BAG 23 november 2000 – 2 AZR 533/99, NZA 2001, 601 (afspiegeling)
1701 BAG 23 november 2000 – 2 AZR 533/99, NZA 2001, 601.
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werknemers die in de ontslagselectie normaliter beschermd worden, die 
bescherming verliezen. De regeling is bedoeld om de leeftijdsstructuur van 
de onderneming te behouden. De houdbaarheid van dat argument is omstre-
den.1702 Feitelijke omstandigheden als de mate van vergrijzing in een bedrijf 
en de eff ecten van het verlies aan ontslagbescherming voor oudere werkne-
mers zullen tegen elkaar afgewogen dienen te worden. De proportionaliteit 
van de ontslagselectie is daarbij een belangrijke toetssteen.

§9.3.4.5 Onopzegbaarheid op basis van leeftijd en/of dienstjaren
Bepalingen in (collectieve) arbeidsovereenkomsten inhoudende, dat werk-
nemers met een bepaald aantal dienstjaren en/of een bepaalde leeftijd niet 
opgezegd kunnen worden, benadelen jongere werknemers.1703 Oudere werk-
nemers met veel dienstjaren (vaak 15) blijven op grond van deze afspraak 
buiten de ontslagselectie. Aanvankelijk had de wetgever in §10 lid 7 AGG dat 
leeftijdsonderscheid als voorbeeld van gerechtvaardigd onderscheid opgeno-
men onder voorwaarde dat de ontslagbescherming van andere werknemers 
in het kader van de ontslagselectie niet aanzienlijk verminderd zou worden. 
Net als bij de leeftijdsgerelateerde criteria bij de ontslagselectie heeft de wet-
gever bij wijziging van de pensioenwetgeving deze rechtvaardigingsgrond 
opgeheven omdat de regels van de opzeggingswet gelden.

De onopzegbaarheid van de arbeidsovereenkomsten van oudere werkne-
mers staat op gespannen voet met het verbod van leeftijdsonderscheid. De 
Europese regels inzake leeftijdsdiscriminatie reiken verder dan de toetsing 
van de Duitse opzeggingswet of bij de ontslagselectie – zakelijk weergege-
ven – grote fouten zijn gemaakt. Hoewel de ontslagbescherming van oudere 
werknemers in verband met hun slechte arbeidsmarktpositie een legitiem 
doel is, kan de methodiek om een groep werknemers van de ontslagselectie 
uit te zonderen disproportioneel zijn.1704

§9.3.4.6 Leeftijdsgrenzen in een sociaal plan
De wet bepaalt in §10 lid 6 AGG dat een naar leeftijd of dienstjaren gestaff elde 
ontslagvergoeding in een sociaal plan die rekening houdt met de arbeids-
marktpositie van de werknemers is toegestaan. Tevens is het toegestaan om 
werknemers die inkomenszekerheid hebben omdat zij aanspraak kunnen 

1702 C. Brorse, p. 426 meent dat de houdbaarheid van de afspiegeling twijfelachtig is. 
G. Thüsing, Beck, München 2007, p. 187 is geneigd afspiegeling toelaatbaar te achten.

1703 W. Linsenmaier, RdA 2003, p. 32.
1704 Eveneens kritisch, C. Nollert-Borasio, M. Perreng, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 

Frankfurt am Main, 2006, p. 131-132.
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maken op een werkloosheidsuitkering uit te sluiten van die vergoeding. De 
formulering sluit aan bij de rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht.1705

De wetgever rechtvaardigt deze bevoordeling van oudere werknemers 
door te verwijzen naar hun slechte kansen op de arbeidsmarkt. Wordt bij 
de ontslagvergoeding rekening gehouden met de inkomenszekerheid van 
pensioen, dan is de factor leeftijd juist een nadeel voor oudere werknemers. 
In die gevallen wordt de vroegst mogelijke pensioendatum (eventueel met 
inachtneming van een werkloosheidsuitkering) bij de berekening van de ont-
slagvergoeding betrokken. Een maximering van de ontslagvergoeding kan 
nadelig zijn voor oudere werknemers, aangezien zij zonder de maximering 
meer dan de maximale vergoeding zouden ontvangen. De benadeling van 
oudere werknemers rechtvaardigt de Duitse wetgever door te verwijzen naar 
de inkomenszekerheid. De werknemers in het zicht van hun pensioenuitke-
ring zijn ‘wirtschaftlich abgesichert’. Gelet op de evenredigheid is het zinvol 
om leeftijdsgroepen te vormen of de verhoging van de vergoeding te starten 
vanaf een leeftijd waarop de arbeidsmarktpositie zichtbaar verslechtert.1706

§9.3.5 Sanctie: schadevergoeding

Overtreding van de wet verplicht de werkgever de hierdoor ontstane schade 
te vergoeden (Schadensersatz).1707 Daarnaast kan de betrokkene voor schade 
die geen vermogensschade is een passende immateriële schadevergoeding 
(Entschädigung) in geld ontvangen. Bij collectieve afspraken is de werkgever 
slechts tot immateriële schadevergoeding verplicht wanneer hij opzettelijk 
of ernstig nalatig handelt. De aanspraak op (beide vormen van) schadever-
goeding kent een vervaltermijn van twee maanden, tenzij bij cao anders is 
overeengekomen. De termijn van twee maanden begint in het geval van een 
sollicitatie (Bewerbung) of promotie (berufl icher Aufstieg) met de afwijzing. 
In alle andere gevallen begint de termijn wanneer de werkgever of de werk-
nemer van de benadeling kennis heeft genomen.

1705 Zie BAG 31 juli 1996 – 10 AZR 45/96, NZA 1997, 165.
1706 G. Annuss, BB 2006, p. 325.
1707 De sanctie is opgenomen in §15 AGG. Het schadevergoedingsvoorschrift lijkt ontleend te 

zijn aan §280 BGB, betreff ende de schadevergoeding wegens Pfl ichtverletzung. De ver-
plichting tot schadevergoeding kan anders liggen wanneer de werkgever de schending van 
zijn plicht niet aangerekend kan worden.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec13:473Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec13:473 28-1-2009   9:31:5728-1-2009   9:31:57



438

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

§9.4 De oudedagsvoorziening

§9.4.1 Het Duitse driepijlersysteem

Net als in Nederland kent Duitsland drie pijlers die de oudedagsvoorziening 
vormen. Het wettelijk ouderdomspensioen bepaalt voor zo’n 80% de omvang 
van de oudedagsvoorziening en is daarmee de belangrijkste en stevigste pij-
ler.1708 De tweede en derde pijler worden echter steeds belangrijker, mede door 
versoberingen in het wettelijk ouderdomspensioen die samenhangen met de 
vergrijzingsproblematiek. Mensen die door het ontbreken van een toereikend 
pensioen of vermogen niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud, zijn 
aangewezen op de uit de belasting gefi nancierde Sozialhilfe.1709

§9.4.2 Het wettelijk ouderdomspensioen (Gesetzliche Rentenversicherung)

De maatschappelijke en economische betekenis van het wettelijk ouderdoms-
pensioen is zeer groot. Meer dan 80% van de mensen die het arbeidsproces 
wegens ouderdom hebben verlaten, ontvangen daaruit inkomen.1710 Uit dat 
inkomen dienen zij volledig of grotendeels in hun levensonderhoud te voor-
zien.

Net als in Nederland staat ook in Duitsland de fi nanciering van de oude-
dagsvoorziening onder druk.1711 Ten eerste moeten steeds minder actieven 
steeds meer gepensioneerden van een ouderdomspensioen voorzien. Daar 
komt bij dat de duur van de pensioenopbouw korter is geworden door een 
langere opleiding en vervroegde uittreding. Ten tweede moet langer pensi-
oen worden uitgekeerd – en dus gefi nancierd – omdat de levensverwachting 
is toegenomen.1712 Een en ander heeft geleid tot fi kse ingrepen in het wettelijk 
ouderdomspensioen, die hun uitwerking hebben in de overige pijlers.

§9.4.2.1 Ontwikkelingen en achtergronden van het wettelijk pensioen
Voor een goed begrip van de dominante positie van de wettelijke pensioe-
nen in de oudedagsvoorziening is het instructief om kort de ontwikke-

1708 European Commission, Adequate and sustainable pensions, Synthesis report, augustus 
2006. 

1709 A. Kokemoor, Sozialrecht, Carl Heymanns Verlag 2006, 2. Aufl age, p. 169-171.
1710 Daarnaast bestaan er ouderdomsvoorzieningen voor onder meer ambtenaren en beroeps-

groepen als advocaten en artsen.
1711 I. Honekamp, PAYG in an ageing society: The case of Sweden versus Germany, Pensions: an 

international journal, London, juni 2007, p. 138-153.
1712 R. Waltermann, Sozialrecht, C.F. Müller Verlag, 6. Aufl age, 2006, p. 157.
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ling van het wettelijk ouderdomspensioen te schetsen.1713 De contouren 
van het huidige wettelijk ouderdomspensioen zijn afkomstig van de door 
Bismarck voorgestelde wet betreff ende invaliditeits- en ouderdomsverzeke-
ring uit 1889. In 1911 werden de verschillende verzekeringsrisico’s ziekte, 
ongeval, invaliditeit en ouderdom samengeperst in één Rijksverzekering 
(Reichsversicherungsordnung).1714 Een grote pensioenhervorming vond 
plaats in 1957 toen het pensioen werd omgevormd van middel om noodtoe-
standen te voorkomen tot instrument om arbeidsongeschikten, ouderen en 
nabestaanden een genoegzame levensstandaard te bieden. Daarbij werd het 
kapitaalgedekte fi nancieringssysteem ingeruild voor een omslagstelsel. Deze 
pensioenherziening dient ook gezien te worden tegen de achtergrond van 
een Duitsland vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarbij door hyperinfl atie de 
opgebouwde pensioenen vrijwel waardeloos waren geworden. Het pensioen 
werd ‘gedynamiseerd’ door de hoogte van het pensioen afhankelijk te maken 
van de gemiddelde beloning van de verzekerde in verhouding tot de gemid-
delde beloning van alle verzekerden (zie §9.4.2.6).

Bij de herziening van de pensioenwetgeving in 1992 (de zogenaamde Ren-
tenreformgesetz1715) is de pensioenvoorziening van werknemers opgenomen 
in de sociale zekerheidswetgeving (SGB VI). Om de lasten tussen actieven, 
gepensioneerden en de overheid beter te verdelen, werd de indexatie van de 
pensioenen, de vaststelling van de bijdragen en de hoogte van de overheids-
bijdragen in een zelfregulerend mechanisme gegoten. Aanpassing van het 
pensioen was noodzakelijk omdat wegens de stijgende loonkosten de feitelijk 
belastingvrije pensioenen sneller stegen dan de nettolonen. De hoogte van de 
pensioenen werd niet langer gebaseerd op het brutoloon maar op het netto-
loon.

Wegens de demografi sche ontwikkelingen zag de wetgever zich in 2001 
opnieuw genoodzaakt tot een belangrijke pensioenhervorming. Ten eerste 
werd overgestapt van een uitkeringsgeoriënteerd systeem (defi ned benefi t) 
naar een bijdragegeoriënteerd (defi ned contribution) systeem. Dat werd wet-
telijk verankerd in de Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG).1716 De 
bijdragen van het wettelijk ouderdomspensioen werden gemaximeerd. Niet 
de pensioenuitkering staat vast, maar de gemaximeerde bijdragen. Tot 2020 
is de bijdrage maximaal 20% en tot 2030 maximaal 22% van het loon. Daar-
naast werd de stijging van het wettelijk ouderdomspensioen gerelateerd aan 

1713 Een uitgebreide beschrijving van socialeverzekeringspensioenen in o.a. Duitsland tot 
1995 is te vinden in M. Westerveld, Keuzes van gisteren…een blauwdruk voor morgen?, diss. 
Utrecht, SDU 1994 Den Haag. 

1714 Voor de beter verdienende Angestellten werd een bijzondere regeling getroff en, met gunsti-
gere voorwaarden dan voor de ‘gewone’ werknemers.

1715 BGBl. I 1989, p. 2261. Ook Angestellten vielen hieronder.
1716 Wet van 21 maart 2001, BGBl. I, p. 403.
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de ontwikkeling van de brutolonen (modifi zierte Bruttolohnanpassung). Het 
resultaat van deze systeemverandering is een lager niveau van het wettelijk 
ouderdomspensioen. Naast deze maatregel nam de overheid fi scale maatre-
gelen om te bevorderen dat op vrijwillige basis een aanvullende, kapitaalge-
dekte ouderdomsvoorziening werd opgebouwd. De werknemer kan jaarlijks 
tot € 1050 (stijgend tot € 2100 in 2008) investeren en daarvoor een toeslag ont-
vangen of het bedrag als bijzondere uitgaven ten gelde maken. Vereist is een 
gecertifi ceerd derdepijlerprodukt dat aan criteria zoals levenslange uitkering 
en een minimumuitkeringsniveau voldoet. Deze zogenaamde Riester-Rente 
is tevens mogelijk via kapitaaldekking (directe verzekering, pensioenfonds 
of Pensionskasse) in de tweede pijler. Feitelijk is dat Riester pensioen geen 
aanvulling, maar vervanging van het wettelijk ouderdomspensioen. Er werd 
niet veel gebruik gemaakt van de regeling.1717 De wet voorziet niet in een 
bijdrageplicht, zodat werknemers de – door belastingmaatregelen gemiti-
geerde – kosten dragen. Het wettelijk ouderdomspensioen alleen is niet meer 
voldoende om bij het intreden van het ouderdomspensioen dezelfde levens-
standaard te bereiken.1718

Daarmee was de wetgevingskoek nog niet op. In 2004 werd met betrek-
king tot het wettelijk ouderdomspensioen de duurzaamheidswet (Rentenver-
sicherung Nachhaltigkeitsgesetz1719) geïntroduceerd. De wet beoogde de met 
de vergrijzing samenhangende fi nancieringsproblemen te bestrijden door bij 
de bepaling van de hoogte van de pensioenen een duurzaamheidsfactor in te 
voegen. Tegelijkertijd werd de gewijzigde brutoloonaanpassing veranderd.1720 
Een spraakmakende hervorming vormt de geleidelijke verhoging van de pen-
sioengerechtigde leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar.

§9.4.2.2 Financiering wettelijk ouderdomspensioen
Het wettelijk ouderdomspensioen wordt grotendeels (circa driekwart) gefi -
nancierd uit werknemers- en werkgeversbijdragen en voor het overige uit 
overheidsbijdragen (§153 lid 2 SGB VI). Het omslagstelsel leidt er toe dat de 
uitgaven van het kalenderjaar door opbrengsten van hetzelfde jaar (en even-
tuele onttrekking uit de duurzaamheidsreserves) moeten worden gedekt. De 
bijdragen worden voor de helft door de verzekerden gedragen en voor de helft 

1717 A. Buttler, Einführung in die betriebliche Altersversorgung, 4. Aufl age, Karlsruhe 2005, p. 
13-14. De zogenaamde Rürup Rente (een variant op de Riester Rente) die de AltEInkG intro-
duceerde voor derdepijlerprodukten laat ik verder buiten beschouwing.

1718 R. Waltermann, p. 165.
1719 Wet van 26 juli 2004, BGBl. I 2004, p. 1791.
1720 R. Waltermann, p. 165. De basiswaarde voor de berekening van de hoogte van de pensioe-

nen werd van 90% naar 100% verhoogd.
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door de werkgevers (§168 SGB VI).1721 De hoogte van de bijdrage wordt bepaald 
aan de hand van een percentage van een maximumbeloning, de zogenaamde 
Beitragsbemessungsgrenze.1722 In 2006 bedroeg het percentage 19,5% en lag 
de inkomensgrens op € 5.250 per maand en € 63.000 per jaar.1723

Vermeldenswaardig is ook de fi scale behandeling van het wettelijk 
ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2005 geldt de Alterseinkünftegesetz 
(AltEinkG),1724 op grond waarvan de pensioenuitkeringen belast worden. Deze 
wetswijziging volgde na een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht uit 
2002.1725 Dat oordeelde de verschillende belastingsystemen voor civielrech-
telijke pensioenen en ambtenarenpensioenen in strijd met het gelijkheids-
beginsel dat in de grondwet is opgenomen.1726 Volgens de nieuwe regeling 
zijn de uitkeringen belast. De bijdragen zijn belastingvrij tot een bedrag van 
€ 20.000. Als overgangsregeling kennen pensioenen die zijn ingegaan in of 
voor 2005 een belastingvrije som van 50% die levenslang behouden blijft. 
Voor pensioenen die ingaan na 2005 daalt de belastingvrije som stapsgewijs. 
In 2040 is de belastingvrije som tot nul gereduceerd. De uitkering is dan 
volledig belast.1727

§9.4.2.3 De wettelijke pensioenleeftijd: geleidelijke verhoging van 65 naar 67 
jaar

De stijgende levensverwachting en dalende geboortecijfers vormden voor de 
Duitse regering aanleiding om de leeftijdsgrens op termijn stapsgewijs te 
verhogen van 65 jaar naar 67 jaar. Vanaf 2012 gaat de pensioenleeftijd van 65 
jaar per jaargang – beginnend met jaargang 1947 – één maand stijgen. Voor 
de jaargangen vanaf 1959 stijgt de pensioenleeftijd dan met twee maanden 
per jaar. Vanaf 2029 geldt dan voor iedereen die na 1963 is geboren een pen-
sioenleeftijd van 67 jaar. Een bijzondere regeling is er voor verzekerden met 
45 verzekerde jaren. Voor hen blijft een ongekort pensioen bij 65 jaar moge-
lijk. Het is evenwel niet mogelijk om dat pensioen eerder te laten ingaan.1728

1721 Zelfstandigen en vrijwillig verzekeren dienen zelf de volledige bijdrage te betalen, zie §169 
jo, 171 SGB VI. Voor kunstenaars en publicisten geldt een bijzondere regeling, §169 lid 2 
SGB VI. Voor andere verzekerden zie §170 SGB VI.

1722 §159, 161 SGB VI.
1723 R. Waltermann, p. 164. Voor de Bundeslanden van het voormalige Oost-Duitsland golden 

lagere bedragen.
1724 BGBl. I 2004, p. 1427.
1725 BverfG 6 maart 2002 – 2 BvL 17/99, NJW 2002, 1103.
1726 Artikel 3 GG. De verschillende belastingregels voor ambtenaren en civielrechtelijke werkne-

mers laat ik hier buiten beschouwing.
1727 A. Buttler, Einführung in die betriebliche Altersversorgung, 4. Aufl age, Karlsruhe 2005, p. 13.
1728 Het wettelijk ouderdomspensioen voor zwaar gehandicapten (§37 SGB VI) en Bergleute 

(§40 SGB VI) laat ik buiten beschouwing.
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Hieronder bespreek ik de situatie zoals die geldt tot de stapsgewijze ver-
hoging is ingetreden. De hoofdregel is, dat verzekerden aanspraak kunnen 
maken op het reguliere ouderdomspensioen, wanneer zij 65 jaar zijn en de 
algemene verzekeringsduur (Wartezeit) van vijf jaren1729 doorlopen hebben. 
De wachttijd hoeft niet bij 65 jaar vervuld te zijn. Heeft een werknemer bij-
voorbeeld pas op 67-jarige leeftijd de wachttijd doorlopen, dan heeft hij de 
daarop volgende maand aanspraak op pensioen. De werknemer dient het 
pensioen aan te vragen.1730

De in de socialeverzekeringswet neergelegde leeftijd van 65 jaar heeft als 
gezegd geen zelfstandige betekenis voor het eindigen van de arbeidsover-
eenkomst. In de praktijk vormt de leeftijd waarop aanspraak gemaakt kan 
worden op het wettelijk ouderdomspensioen een belangrijke factor voor de 
arbeidsrechtelijke vormgeving van de overgang van arbeid naar pensioen.

§9.4.2.3.1 Vervroegd wettelijk pensioen
Hoewel de wetgeving het wettelijk ouderdomspensioen bij 65 jaar als hoofd-
regel typeert, ligt de werkelijke ingangsdatum van het wettelijk ouderdoms-
pensioen vaak op een eerder moment. De stand van de arbeidsmarkt in het 
verleden – met een hoge werkloosheid – heeft geleid tot een praktijk van 
vervroegde pensionering die zwaar drukt op het wettelijk ouderdomspen-
sioen. De ‘werkelijke pensioenleeftijd’ lag in 2005 op ongeveer 60 jaar.1731 
Verschillende modaliteiten als dienstjarenpensioen (langdurige verzekering) 
en werkloosheids- of deeltijdpensioen (Alterszeit) facilite(e)r(d)en vervroegde 
pensionering.1732 Bij het dienstjarenpensioen kunnen werknemers (en andere 
verzekerden) met meer dan 35 jaren wachttijd het wettelijk ouderdomspen-
sioen op verzoek vanaf 62 jaar laten ingaan.1733 Het eerder ingaan van het 
ouderdomspensioen leidt tot vermindering van de pensioenaanspraken van 
maximaal 10,8% (0,3% per maand). Elke maand uitstel leidt tot een verhoging 
met 0,5%.1734 De regeling geldt alleen voor verzekerden die na 1948 geboren 
zijn. Ten aanzien van verzekerden geboren voor 1948 geldt een overgangs-
rechtelijke bepaling (§236 SGB VI). Deze in brede lagen van de bevolking 
gedragen praktijk vereiste – met het oog op de toenemende vergrijzing, stij-
gende levensverwachting en daaruit volgende kosten – actie. Daarom heeft de 
wetgever de ingangsdatum voor langdurig verzekerden stapsgewijs verhoogd 

1729 §35 SGB VI jo. §50 SGB VI.
1730 §115 lid 1 SGB VI.
1731 R. Waltermann, p. 179.
1732 Het arbeidsongeschiktheidspensioen (Rente wegen Erwerbsminderung) ex §43 laat ik 

buiten beschouwing.
1733 §36 SGB VI, §115 SGB VI.
1734 §77 lid 2 SGB VI. De vermindering kan gladgestreken worden door extra bij te dragen ex 

§76a lid 1 onder 3 SGB VI.
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van 60 naar 63 jaar en van daaruit naar 65 jaar. Er mag naast het pensi-
oen maar beperkt bijverdiend worden.1735 In 2006 lag de grens op € 350 per 
maand bij een voltijdpensioen.1736 Bij overschrijding van de ‘bijverdiengrens’ 
is er geen aanspraak op voltijdpensioen.1737

Een bijzondere regeling is het ouderdomspensioen ex §237 SGB VI voor 
oudere werklozen of werknemers die volgens de Altersteilzeitgesetz in deel-
tijd werken (zie §9.2.4). De regeling is tijdelijk van aard en geldt alleen voor 
verzekerden die geboren zijn voor 1 januari 1952.

De trapsgewijze verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft geen 
eff ect op werknemers die vóór 1955 zijn geboren en op 31 december 2006 een 
deeltijdovereenkomst hebben gesloten. Vereist voor het werkloosheids- en 
deeltijdpensioen is dat werknemers ouder dan 60 jaar zijn en vijftien verze-
keringsjaren hebben. In de laatste 10 jaar voor het ingaan van het pensioen 
moeten acht jaren bijdragen zijn betaald (de voorverzekeringsduur). Is aan 
deze voorwaarden voldaan, dan zijn er – voor de werknemers die vóór 1952 
geboren zijn – twee groepen die in aanmerking komen. De eerste groep 
betreft verzekerden die bij aanvang van het pensioen werkloos zijn en vanaf 
58 jaar en zes maanden minstens 52 weken werkloos zijn geweest. De tweede 
groep betreft verzekerden die op basis van het Altersteilzeitgesetz in deeltijd 
werken en minstens 24 kalendermaanden gewerkt hebben.

De vervroegde pensionering vanaf 60 jaar is alleen onbeperkt mogelijk 
voor verzekerden die vóór 1 januari 1946 zijn geboren. Voor verzekerden 
geboren na 31 december 1945 is het tijdstip van voortijdige pensionering met 
ingang van 1 januari 2006 trapsgewijs verhoogd (in stappen van een maand) 
van 60 naar 63 jaar. Verzekerden die na november 1948 zijn geboren, kunnen 
het pensioen pas vanaf 63-jarige leeftijd laten ingaan. Bij vervroegde pen-
sionering wordt het pensioen actuarieel gekort met 0,3% per maand. Vermel-
ding verdient nog een bijzondere regeling inzake gerechtvaardigd vertrou-
wen, die bepaalde verzekerden uitzondert van de stapsgewijze verhoging.1738

Verzekerden kunnen hun ouderdomspensioen op grond van §42 SGB VI 
zowel in voltijd als in deeltijd opnemen. Het deeltijdpensioen bedraagt een 
derde, de helft of tweederde van het voltijdpensioen.

§9.4.2.4 De hoogte van het pensioen
Anders dan bij de Nederlandse AOW is er geen fl at-rate uitkering. De hoogte 
van het wettelijk ouderdomspensioen is afhankelijk van de (inkomensafhan-

1735 §34 SGB VI kent een bijverdiengrens.
1736 Voor deeltijdpensioen gelden andere grenzen, zie §34 lid 3 onder 2 SGB VI.
1737 B. Ehnes, in: H. Reinhardt, Sozialgesetzbuch VI, Gesetzliche Rentenversicherung, Lehr- und 

Praxiskommentar, Nomos 2006 p. 138-142.
1738 §237 leden 4 en 5 SGB VI.
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kelijke) bijdrage en de verzekerde duur. De berekening van het individuele 
pensioen wordt bepaald door de volgende vier factoren die samen de pen-
sioenformule vormen:

Beloningspunten x Ingangsdatumfactor x Pensioentypefactor x Waardevast-
heidsfactor

[Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x Rentenwert]

De in de verschillende kalenderjaren verzekerde bijdragen worden omgere-
kend in beloningspunten. Een gemiddelde beloning levert 1,0 beloningspun-
ten op. Wie in deeltijd een gemiddelde beloning heeft, krijgt naar rato van de 
deeltijd punten. Heeft de werknemer tweemaal zoveel verdiend als de gemid-
delde beloning, dan krijgt hij 2 beloningspunten.1739

De Zugangsfaktor is gerelateerd aan de ingangsdatum van het ouder-
domspensioen. Bij een ingangsdatum van 65 jaar is de ingangsfactor 1,0. 
Gaat het pensioen eerder in, dan wordt de factor verlaagd. Bij een hogere 
ingangsdatum is de factor groter dan 1. Deze twee factoren vormen samen de 
persoonlijke beloningspunten (§66 SGB VI).

De Rentenartfaktor voor ouderdomspensioen is 1,0 aangezien het pen-
sioen een volle loonvervangende inkomensfunctie heeft.1740 Met de Renten-
wert wordt het pensioen welvaartsvast gehouden door rekening te houden 
met loonstijging en infl atie. De Rentenwert werd jaarlijks bij verordening 
aangepast. Daarbij werd rekening gehouden met de ontwikkeling van de 
gemiddelde beloning en de verandering van het bijdragetarief.1741 Van 1 juli 
2005 tot en met 1 juli 2011 is de basiswaarde anders dan voorheen niet 90% 
maar 100%.1742 Bovendien moet tot 2011 naast de wijziging in het bijdrage-
tarief ook rekening worden gehouden met de wijziging in het ouderdoms-
voorzieningsaandeel (Altersvorsorgeanteils). Dat stijgt van 0,5% in 2002 tot 
4% in 2010. Die stijging heeft tot gevolg dat de pensioenen tot 2011 minder 
snel stijgen. Ook een toenemend bijdragetarief leidt tot een verlaging van de 
pensioenen. In 2003 leidde een wijziging van de brutolonen van 1,67%, een 
ongewijzigd bijdragetarief van 19,1% en een wijziging in het ouderdomsvoor-
zieningsaandeel van 0,5% tot een correctiefactor 1, 0104. Zonder het ouder-
domsvoorzieningsaandeel zou de aanpassingsfactor overeenkomen met de 
wijziging in de brutolonen van 1,67%.

1739 De berekening van de punten in een bijdragevrije periode is geregeld in §63 lid 3 SGB VI.
1740 §67 SGB VI; W. Silber, in: H. Reinhardt, Sozialgesetzbuch VI, Gesetzliche Rentenversicherung, 

Lehr- und Praxiskommentar, Nomos 2006, Baden-Baden, p. 223.
1741 Vergelijk §68 SGB VI, met name lid 3.
1742 §255 e SGB VI.
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De op 1 augustus 2004 in werking getreden regeling inzake de duurzaam-
heidsfactor drukt vanaf 1 juli 2006 de Rentenwert. De duurzaamheidsfactor 
dient rekening te houden met de veranderde verhouding tussen actieven en 
inactieven. Een ongunstige verhouding drukt de Rentenwert. Om te voor-
komen dat de Rentenwert een negatieve uitwerking op de pensioenen krijgt 
(een waarde<1) bepaalt §255 e lid 5 SGB VI dat het ouderdomsvoorzienings-
aandeel en de duurzaamheidsfactor niet mogen leiden tot een verlaging van 
het pensioen.1743 Zonder die bepaling zouden de pensioenen in 2005 verlaagd 
zijn.

Het pensioen is dus niet alleen afhankelijk van de hoogte van de bijdra-
gen die de werknemer betaald heeft. Een werknemer die 25 jaar lang gewerkt 
heeft tegen een gemiddelde beloning van 90% en op zijn 65e met pensioen 
gaat, kreeg in 2005 het volgende pensioen:1744

(25 x0.9) = 22,5 x 1 x 1 x 26,13 = € 587,93

In 2005 bedroeg het wettelijk ouderdomspensioen in 2005 na 40 respectie-
velijk 45 verzekerde jaren 59,8% respectievelijk 67,3% van het netto-inkomen 
van een vergelijkbare werknemer.1745

§9.4.3 Het ondernemingspensioen (betriebliche Altersversorgung)

Bij het ingaan van het wettelijk ouderdomspensioen ontstaat er een verschil 
tussen het laatstverdiende netto-inkomen en het niveau van het wettelijk 
ouderdomspensioen. Het tweede pijlerpensioen of ondernemingspen sioen1746 
is er mede op gericht deze zogenaamde Versorgungslücke te dichten. In de 
wetsgeschiedenis van de Betriebsrentengesetz (BetrAVG) uit 1974 – het equi-
valent van de Nederlandse Pensioenwet – merkte de wetgever op dat het onder-
nemingspensioen voor een groot deel van de werknemers een waardevolle en 
noodzakelijke aanvulling op het wettelijk ouderdomsvoorziening biedt.1747 Die 
aanname was gebaseerd op het besef dat het wettelijk ouderdomspensioen de 

1743 Een daling van de brutolonen zou wellicht toch voor een lagere waarde dan 1 kunnen 
zorgen.

1744 Het voorbeeld is ontleend aan R. Waltermann, p. 186.
1745 A. Kokemoor, Sozialrecht, 2. Aufl age, Car Heymanns Verlag 2006, p. 170. Hij verwijst daar-

bij naar BMGS Statistisches Taschenbuch, Arbeits- und Sozialstatistik 2005, Tabelle 7.10.
1746 Hierna gebruik ik gemakshalve de termen ondernemingspensioen en aanvullend pen-

sioen door elkaar wanneer ik het heb over het Duitse tweedepijlerpensioen, de betriebliche 
Altersversorgung. Ik teken daarbij aan dat de term aanvullend pensioen gezien de plaats en 
functie binnen de oudedagsvoorziening in een andere context dan het Nederlandse aanvul-
lend pensioen gezien moet worden.

1747 BT-Drucksache 7/1281, p. 19.
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verzorgingsbehoefte slechts ten dele dekte.1748 Met name voor werknemers 
die meer verdienden dan de maximumgrens van het wettelijk ouderdoms-
pensioen – de Beitragsbemessungsgrenze – was dat inkomensniveau niet 
bereikbaar. Door de ingrepen in het wettelijk ouderdomspensioen neemt 
het belang van het Duitse ondernemingspensioen als oudedagsvoorziening 
voor oudere werknemers toe. De tweede pijler draagt niet alleen een aanvul-
lend (ergänzend) maar ook een vervangend (ersetzend) karakter. Onderzoek 
uit 2003 in de civiele sectoren industrie en handel wees uit dat 44% van de 
mannen en 39% van de vrouwen onder een ondernemingspensioenregeling 
viel. Ongeveer één op de drie werknemers in de civiele sector viel onder een 
ondernemingspensioenregeling. Dat betekende een 10% stijging ten opzichte 
van 2001.1749

§9.4.3.1 De begrippen ondernemingspensioen en ouderdomspensioen
Heeft een werkgever een ondernemingspensioen (betriebliche Altersversor-
gung) toegezegd, dan gelden de regels van de pensioenwet (BetrAVG). Vereist 
is dat de werkgever uit hoofde van een onderliggende arbeidsverhouding ter 
verzekering van een biometrisch risico (zoals ouderdom) prestaties aan de 
werknemer toekent.1750 Een beloning wegens het beëindigen van de arbeids-
overeenkomst is daarom geen pensioen. Een lijfrente of schenking valt even-
min onder het begrip ondernemingspensioen. Het ondernemingspensioen 
wordt met het oog op de vroeger geleverde arbeidsprestaties gesloten en is 
derhalve gekoppeld aan de arbeidsrelatie. Ook een na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst overeengekomen pensioen kan als ondernemingspen-
sioen gelden, zo volgt uit de rechtspraak.1751 Of het een privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke werkgever betreft, is niet relevant voor het ontstaan van 
een aanvullend pensioen.1752

Volgens vaste rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht moeten de toe-
gezegde prestaties gericht zijn op de verzorging van de oude dag. Wanneer 
exact sprake is van oudedagsvoorziening is niet aan een vaste leeftijd – zoals 
de leeftijd van 65 jaar van het wettelijk ouderdomspensioen – gekoppeld. Een 
eerdere leeftijd dan 65 jaar moet evenwel op objectieve gronden berusten, 
waarbij de leeftijd volgens de algemene verkeersopvatting als pensioendatum 

1748 P. Ahrend, W. Förster, J. Rühmann, Gesetz zur verbesserung der betrieblichen Altersversor-
gung, 9. Aufl age, München 2003, nr. 6 e.v.

1749 U. Langohr-Plato, Betriebliche Altersversorgung, 3. Aufl age, ZAP-Verlag, 2005, p. 2. Hij ver-
wijst naar Infratest Sozialforschung, ausführliche Darstellung der Untersuchungsergeb-
nisse in BetrAV 2003, p. 745.

1750 BAG 8 mei 1990 – 3 AZR 121/88, NZA 1990, p. 931.
1751 BAG 8 mei 1990 – 3 AZR 121/88, NZA 1990, p. 931.
1752 Verschil kan wel ontstaan door bijzondere regelingen, zoals de onvervalbaarheid van pen-

sioenaanspraken voor publiekrechtelijke werknemers, vergelijk §18 BetrAVG.
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geldt. Uit de rechtspraak volgt dat een lagere leeftijdsgrens dan 60 jaar niet is 
toegestaan, tenzij daarvoor een objectieve reden is.1753 Ook fi scaal is een lagere 
ouderdomsleeftijd dan 60 jaar in principe niet toegestaan (zie §9.4.3.8). Voor-
zieningen ter overbrugging naar het pensioen (Überbrückungshilfen) zijn 
geen pensioen in de zin van de BetrAVG.1754 Zulke voorzieningen dienen er 
alleen toe om de overgang naar het pensioen te vergemakkelijken en zijn niet 
als zelfstandige ouderdomsvoorziening aan te merken. Dat is ook niet het geval 
wanneer de toegezegde prestaties pensioen genoemd zijn of de hoogte van de 
prestaties aansluit bij het ouderdomspensioen. De wettelijke bescherming 
van de pensioenwetgeving – zoals insolventieverzekering – geldt daarom niet 
voor dergelijke voorzieningen, aldus het Bundesarbeitsgericht.1755 Het BAG 
achtte ook de volgende afspraak geen ouderdomspensioen.1756 De werkgever 
had ‘pensioenbetalingen’ toegezegd voor het geval de arbeidsovereenkomst bij 
60 jaar zou zijn beëindigd. De uitbetaling was afhankelijk van de medewer-
king van de werkgever bij de beëindiging. Bovendien mocht de werknemer 
geen ander loon ontvangen. In 2003 oordeelde het Bundesarbeitsgericht dat 
een drie maanden durende overgangssubsidie (Übergangszuschuss) naast 
de pensioenuitkering ouderdomspensioen was. De overgangssubsidie leidde 
ertoe dat de gepensioneerde drie maanden lang een uitkering ter hoogte van 
zijn laatstverdiende loon ontving. De subsidie diende niet als overbrugging 
naar het pensioen, dat immers al was ingegaan. Ondanks de ongelukkige 
benaming als overgangssubsidie was het doel van de toezegging verzorging 
van de oude dag bij ingang van de pensioendatum.1757

§9.4.3.2 De arbeidsrechtelijke fundering voor het ondernemingspensioen
De beslissing of de werkgever een pensioenvoorziening treft en de hoogte 
daarvan is voorbehouden aan de werkgever. Net als Nederland kent Duitsland 
geen wettelijke pensioenplicht. De algemene zorgplicht van de werkgever 
vormt onvoldoende grondslag voor een ondernemingspensioen.1758 Sinds 1 
januari 2002 heeft de werknemer op grond van de zogenaamde Entgeltum-
wandlung echter het wettelijk recht om een deel van zijn beloning (4% van 
de maximumbijdrage voor het wettelijk ouderdomspensioen) om te zetten in 
aanvullend pensioen.1759

1753 BGH 16 maart 1981 – II ZR 222, 79, NJW 1981, p. 2410; BAG 28 januari 1986 – 3 AZR 312/84, 
NZA 1987, 126.

1754 BAG 28 januari 1986 – 3 AZR 312/84, NZA 1987, p. 126.
1755 BAG 3 november 1998 – 3 AZR 454/97, NZA 1999, p. 594.
1756 BAG 3 november 1998 – 3 AZR 454/97, NZA 1999, p. 594.
1757 BAG 18 maart 2003 – 3 AZR 315/02, NJOZ 2004, 3030
1758 BAG 20 november 1987 – 2 AZR 284/86, NZA 1988, 617.
1759 §1a BetrAVG.
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Afgezien daarvan kunnen aan de arbeidsovereenkomst gerelateerde 
pensioenafspraken op vele wijzen tot stand komen. Het treff en van een 
pensioenvoorziening in de cao komt in de praktijk zelden voor.1760 Is het 
ondernemingspensioen niet in de cao vastgelegd, dan kan het worden over-
eengekomen in een ondernemingsovereenkomst tussen werkgever en OR 
(§77 BetrVG). Daarnaast kan de werkgever een individueel pensioenaanbod 
doen aan de werknemer. Daarvan te onderscheiden is de Gesamtzusage, 
waarbij de werkgever een algemene eenzijdige pensioentoezegging doet aan 
het gezamenlijke personeel. Uitdrukkelijke aanvaarding van die toezegging 
is niet noodzakelijk. Via de vertragliche Einheitsregelung sluit de werk gever 
met alle (of veel) werknemers inhoudelijk gelijkluidende pensioenovereen-
komsten als een soort algemene pensioenvoorwaarden. De werknemer kan 
ook pensioenaanspraken ontlenen aan de gewoonte, via de zogenaamde 
betriebliche Übung. Daarbij komt de pensioenafspraak stilzwijgend tot 
stand doordat het gedrag van de werkgever – zoals betaling van de pensioen-
premie – regelmatig wordt herhaald. Aan de bestendiging van het gedrag 
van de werkgever – de toezegging of betaling van pensioenpremies – mag de 
werknemer een gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat de voortzetting van 
pensioenverwerving duurzaam is. Tot slot kunnen ook de gelijkebehande-
lingsvoorschriften leiden tot pensioenaanspraken voor werknemers.1761

§9.4.3.3 De uitvoering van het ondernemingspensioen
Het ondernemingspensioen is gebaseerd op een arbeidsrechtelijke toezeg-
ging (Zusage) van de werkgever. Bij de pensioenafspraak wordt de omvang 
van het pensioen vastgelegd, evenals de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor het pensioen en wie de kosten voor zijn rekening neemt. De wet 
biedt de werkgever in §1b BetrAVG vijf manieren om uitvoering te geven aan 
het ondernemingspensioen:

– directe pensioentoezegging (unmitelbare Versorgungszusage);
– directe verzekering (Direktversicherung);
– Pensionskasse;
– Unterstützungskasse;
– Pensioenfonds (Pensionsfonds).

Zonder dat hier verder volledig uit te werken, merk ik op dat tussen de ver-
schillende uitvoeringsvormen verschillen bestaan in verzekeringstechnische, 
verzekeringsrechtelijke, belastingtechnische en arbeidsrechtelijke behande-

1760 A. Buttler, p. 35. Een uitzondering is het pensioen in de bouwsector.
1761 Uitgebreid, U. Langohr-Plato, p. 51-59.
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ling.1762 Behalve bij de vooralsnog meest voorkomende1763 directe toezegging 
ontstaat er een driepartijenverhouding tussen werkgever, werknemer en uit-
voerder. Bij de directe toezegging zegt de werkgever de werknemer betaling 
van een ouderdomspensioen toe. Bij het intreden van de ouderdomsleeftijd 
heeft de werknemer een directe aanspraak jegens zijn werkgever. De werk-
gever dient de pensioenverplichtingen in de balans op te nemen op grond 
van de passiveringsplicht ex §249 Handelsgesetzbuch (HGB). De som van 
die pensioenverplichtingen vormt het veronderstelde kapitaal waaruit de 
pensioenen betaald dienen te worden. Bedacht dient te worden, dat dit geen 
reëel (aanwezig) kapitaal is. De fi nanciering van die verplichtingen dient op 
andere wijze gestalte te krijgen, bijvoorbeeld via een zogenaamde Rückdec-
kungsversicherung. Insolventie van de werkgever wordt ‘gedekt’ door het ver-
plichte lidmaatschap van de Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit 
(PSVaG).1764 Werknemers met een insolvente werkgever hebben een directe 
aanspraak op deze instantie, zelfs in het geval de werkgever (in strijd met het 
recht) geen bijdrage betaald heeft.

Om belastingtechnische redenen wordt de toezegging niet vaak gebruikt 
door kleine bedrijven. Zij kiezen veelal voor de Direktversicherung. De directe 
verzekering is een levensverzekering, die de werkgever op het leven van de 
werknemer sluit. Bij het intreden van het ouderdomsrisico – de pensioenge-
rechtigde leeftijd – betaalt de verzekeraar direct uit aan de werknemer.

De Unterstützungskasse is een zelfstandige rechtspersoon, die meestal 
gedreven wordt in de vorm van een vereniging. Kleinere bedrijven kunnen in 
voorkomende gevallen terecht bij een Gruppenunterstützungskasse. De Pen-
sionskasse is eveneens een zelfstandige rechtspersoon, die gefi nancierd wordt 
door de werkgever. In het verleden was de Pensionskasse met name gebruike-
lijk in grote ondernemingen en branches, waar het ondernemingspensioen bij 
cao was geregeld, zoals in de bouwsector. De nieuwste uitvoeringsloot is het 
pensioenfonds. De mogelijkheid om het ondernemingspensioen via een pen-
sioenfonds uit te voeren is pas sinds 1 januari 2002 mogelijk.1765 De werkgever 
is aansprakelijk voor de pensioenverplichtingen, ook wanneer de uitvoerder 
niet aan zijn verplichtingen kan voldoen (§1 lid 1 onder 3 BetrAVG).1766

1762 Zie daarover bijvoorbeeld U. Langohr-Plato, p. 23 e.v.
1763 U. Langohr-Plato, p. 4.
1764 §7 e.v. BetrAVG. Daarmee is ook uitvoering gegeven aan insolventierichtlijn 80/987/EEG.
1765 A. Butler, Einführung in die betriebliche Altersversorgung, 4. Aufl age, Karlsruhe 2005, 

p. 9-12.
1766 Die wetgeving bouwt voort op bestaande jurisprudentie van het BAG, zie bijvoorbeeld BAG 

28 november 1989 – 3 AZR 818/87, NZA 1990, 557 (bij Unterstützungskassen); BAG 7 maart 
1995 – 3 AZR 282/95, NZA 1996, 48 (bij indirecte pensioentoezeggingen).
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§9.4.3.4 Pensioensystemen
De pensioenwet geeft via een aantal voorschriften een minimumstandaard 
waaraan de pensioenafspraken moeten voldoen. De materiële vormgeving 
van die afspraken – waaronder de hoogte en de berekening van het pen-
sioen (de Rentenformel) – is (grotendeels) overgelaten aan werkgevers(-) en 
werknemers(organisaties) Die vrijheid leidt in de praktijk tot verschillende 
pensioensystemen.

§9.4.3.4.1 Loonafhankelijke pensioensystemen
In de praktijk komen drie loonafhankelijke pensioensystemen (Gehaltsabhän-
gige Zusagen, vergelijk de Nederlandse uitkeringsovereenkomsten) voor. 
Het pensioen is gebaseerd op (1) eindloon (Endgehaltsplan); (2) Middelloon 
(Durch schnittsgehaltsplan) of (3) Renten-Eckwertsystem.

§9.4.3.4.1.1 Eindloonregeling
Bij het Endgehaltsplan is de hoogte van het pensioen gerelateerd aan een 
bepaald percentage (eventueel naar dienstjaren gestaff eld) van het laatst-
verdiende loon. Dit eindloonsysteem geeft werknemers een grote mate van 
zekerheid. Een pensioen op eindloonniveau kan ook zijn ingegeven doordat 
aanpassing van pensioenen tot belastingtechnische restricties leidt. Zo heeft 
de Gesellschafter-Geschäftsführer (vergelijk de Nederlandse directeur-groot-
aandeelhouder) een beperkt speelveld bij de vormgeving van zijn pensioen en 
latere aanpassingen.1767

De werkgever dient er rekening mee te houden, dat de stijging van de 
lonen meegefi nancierd moet worden. Het eindloonsysteem houdt er geen 
rekening mee wanneer de werknemer zijn loonsverhoging heeft gekregen. 
Een promotie vlak voor pensionering leidt tot een grote verhoging van de 
pensioenlasten. Anderzijds verliest de werknemer die in deeltijd gaat werken 
veel pensioenaanspraken.

§9.4.3.4.1.2 Middelloonregeling
Het Durchschnittsgehaltsplan relateert de hoogte van het pensioen aan de 
gemiddelde beloning en is te vergelijken met het Nederlandse middelloon-
systeem. Anders dan bij het eindloon hoeft er geen rekening te worden 
gehouden met backserviceverplichtingen over verstreken dienstjaren. Het 
bijhouden van de gemiddelde beloning leidt wel tot hogere administratieve 
kosten.

1767 Zie bijvoorbeeld §6a lid 4 EStG (Nachholverbot); uitgebreid W. Blomeyer, C. Rolfs, K. Otto, 
Betriebsrentengesetz, 4. Aufl age, p. 1385 e.v.
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§9.4.3.4.1.3 Renten-Eckwertsystem
In het Renten-Eckwertsystem is de hoogte van het pensioen afhankelijk 
van meerdere factoren. Naast de geldende diensttijd (er kan een wachttijd 
gelden) en de Eckwert (de hoekwaarde) is de individuele beloningsverhou-
ding (individuelle Verdienstrelation) van belang. Die beloningsverhouding is 
af te leiden door de individuele beloning te relateren aan de inkomensbasis. 
De inkomensbasis is bijvoorbeeld de maximuminkomensgrens van het wet-
telijk ouderdomspensioen (Beitragsbemessungsgrenze) of de gemiddelde 
cao-beloning.

Pensioen = individuele beloning 
x dienstjaren x Eckwert

Inkomensbasis

De Eckwert is ter vrije bepaling van contractspartijen. Voor de Eckwert kan 
bijvoorbeeld worden aangesloten bij de maximuminkomensgrens van het 
wettelijk ouderdomspensioen te verbinden met een doelpercentage onder-
nemingspensioen (bijvoorbeeld 15%) en het maximaal aantal dienstjaren.1768

Eckwert = inkomensgrens x 0,15

40

§9.4.3.4.2 Premieafhankelijke pensioensystemen
De premieafhankelijke pensioensystemen of beitragsorientierte Versorgungs-
pläne zijn vergelijkbaar met (maar niet gelijk aan) de Nederlandse premie-
overeenkomst. Kern is de toekenning van een vaste bijdrage. De wet noemt 
de bijdrage uitdrukkelijk als voorbeeld van ondernemingspensioen.1769 De 
werkgever zegt bijvoorbeeld toe dat hij jaarlijks 2% van het brutoloon besteedt 
aan pensioenkosten. De pensioenbijdrage is in de regel afhankelijk van de 
leeftijd van de begunstigden en wordt aan de hand van actuariële factoren 
omgezet in een ‘Versorgungsbaustein’. Het pensioen is dan afhankelijk van 
de som van de jaarlijkse bouwstenen.

Vanaf 1 januari 2002 kent de wet de zogenaamde bijdrage met minimum-
prestatie (Beitragszusage mit Mindestleistung).1770 De werkgever beperkt 
de aanspraken van de werknemer tot de nominale waarde van de opgetelde 
premies (Mindestleistungsgarantie).1771 Doordat er een zekere uitkering is – 

1768 De voorbeelden zijn ontleend aan U. Langohr-Plato, p. 63-66.
1769 §1 lid 2 onder 1 BetrAVG.
1770 §1 lid 2 onder 2 BetrAVG.
1771 BT-Drucksache 14/5150, p. 42.
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bestaande uit de som van de premies – is technisch gezien sprake van een 
defi ned-benefi t element. Slechts pensioenuitvoerders bij wie premiebetaling 
plaatsvindt (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) mogen de 
pensioenafspraken uitvoeren.1772

Bij uitvoering door een pensioenfonds dient er op grond van §112 lid 1 
onder 4 VAG1773 een levenslang pensioen te zijn of een uitbetalingsplan met 
aansluitende Restverrentung. Bij uitvoering via Direktversicherung en Pen-
sionskasse volstaat een eenmalige kapitaaluitkering. Een werknemersbijdrage 
is alleen toegestaan wanneer de werkgever de omzetting van een deel van de 
beloning in pensioen expliciet heeft geregeld. Het is gangbaar om premie-
groepen te vormen waarbij de hoogte van de bijdrage afhankelijk is van de 
hoogte van het inkomen of de functie. De hoogte van de bijdrage kan dan een 
vast bedrag (per groep) zijn of een bepaald percentage van het inkomen.

§9.4.3.4.3 Andere systemen
Bij de Festrentenzusage verkrijgt de werknemer een vast bedrag aan pen-
sioen, zoals een maandelijks pensioen van € 100,-. Een variant daarop is een 
vast bedrag per dienstjaar. De praktijk maakt vaak gebruik van Rentengrup-
penpläne. Werknemers worden onderverdeeld in pensioengroepen, waarbij 
afhankelijk van de hoogte van het inkomen (of cao-functies) een maandelijks 
uitkeringsbedrag wordt toegezegd.

Bij het bouwstenensysteem wordt elk jaar het verworven pensioen vast-
gesteld. Die bouwsteen kan – bij een toezegging van een bijdrage – in de 
vorm van een bedrag in euro’s of een percentage van het inkomen worden 
toegezegd. De kosten van de bouwsteen (bij zowel een toegezegde uitkering 
als een toegezegde bijdrage) kunnen met behulp van actuariële factoren of 
een verzekeringstarief worden vastgesteld. Wijzigingen, zoals verhogingen 
van het inkomen, werken alleen door voor toekomstige bouwstenen. Bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verkrijgt de werknemer dan de 
som van de bouwstenen. Het systeem maakt de pensioenkosten voor werk-
gevers overzichtelijk.

De thans niet meer gangbare Gesamtversorgung baseerde het uit-
keringsniveau op de som van wettelijk ouderdomspensioen en ondernemings-
pensioen. Zo was het niet ongebruikelijk om – zeker in de publieke sector 
– dezelfde voorwaarden te hanteren en het pensioen op dezelfde manier te 
berekenen als het wettelijk ouderdomspensioen. Een veelgehanteerde hoogte 
van het gezamenlijk pensioen (wettelijk ouderdomspensioen plus onder-

1772 Kritisch over die mogelijkheid bij Pensionskasse en Direktversicherung Plato-Langohr, 
p. 73.

1773 Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichts-
gesetz).
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nemingspensioen) ging uit van 75% van het brutoloon. De versoberingen van 
het wettelijk ouderdomspensioen betekenden het einde van deze regelingen.

Een bijzondere eend in de bijt is de zogeheten Entgeltumwandlung in 
de zin van §1 lid 2 onder 3 BetrAVG. Daarbij wordt een deel van de toekom-
stige beloningsaanspraken omgezet in een naar waarde gelijke aanspraak op 
pensioen. De werkgever betaalt de pensioenbijdrage. Dit is te onderscheiden 
van het eerdergenoemde wettelijk recht op Entgeltumwandlung. Daarbij heeft 
de werknemer het recht om een deel van zijn beloning aan te wenden als 
pensioenbijdrage.

§9.4.3.5 De invloed van deeltijdarbeid op de berekening van de hoogte van het 
pensioen

Wanneer bij de hoogte van het pensioen geen rekening wordt gehouden met 
(perioden van) deeltijdarbeid, belemmert dat werknemers om in deeltijd te 
gaan werken. Een werknemer met een eindloonregeling gaat dan aan het 
eind van zijn carrière waarschijnlijk niet in deeltijd werken. De Duitse recht-
spraak heeft in voorkomende gevallen de hoogte van het pensioen bepaald 
met behulp van een correctiefactor. Die correctie heeft een aanvullende wer-
king op de gemaakte pensioenafspraken. De deeltijdarbeid of de wisselende 
arbeidsduur worden herrekend naar de werkelijke diensttijd. De correctiefac-
tor wordt vastgesteld via een individuele ‘Beschäftigungsgrad’, de individuele 
voltijdsfactor. Een berekening van de gemiddelde voltijdsfactor over de laatste 
vijf of tien jaar is ook aanvaard door het Bundesarbeitsgericht.1774

De correctiefactor zou als volgt kunnen worden bepaald:

Correctiefactor = individuele arbeidsduur x dienstjaren

mogelijke totale arbeidsduur voltijder

Een werkneemster die de eerste twintig jaar halve dagen heeft gewerkt, ver-
volgens tien jaar voltijd heeft gewerkt en de laatste vijf jaar voor pensionering 
tachtig procent heeft gewerkt, zou dan uitkomen op de volgende correctie-
factor:

C = (20 x 0,5) + (10 x 1,0) + (5 x 0,8) = 24 = 68,57%

(35 jaar x 1,0) 35

1774 BAG 3 november 1998 – 3 AZR 432/97, NZA 1999, 594; BAG 27 september 1983 - 3AZR 
297/81, AP BetrAVG §1 Nr. 9.
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Volgens dit rekenvoorbeeld zou de werkneemster dan 68,57% van het onder-
nemingspensioen van een voltijdwerknemer ontvangen.

§9.4.3.6 Wettelijke waarborgen
De Duitse Pensioenwet (Betriebsrentengesetz) bevat enkele waarborgen, 
die de werkgever in acht moet nemen, wanneer hij een pensioentoezegging 
gedaan heeft. Van een aantal regels in de wet – zoals de regels inzake onver-
valbaarheid, afkoop en indexering – kan niet ten nadele van de werknemer 
worden afgeweken (§17 lid 3 BetrAVG). Zijn de pensioenafspraken niet duide-
lijk, dan geldt de ‘Unklarheitenregel’: zonder eenduidige pensioenafspraken 
dient de werkgever de voor hem ongunstige uitleg te dulden, wanneer hij bij 
de werknemer vertrouwen (op die uitleg) gewekt heeft.1775

§9.4.3.6.1 Wettelijk recht om loon om te zetten in pensioen
(Entgeltum wandlung)

Vanaf 1 januari 2002 kan elke werknemer van zijn werkgever eisen, dat maxi-
maal 4% van zijn inkomen – tot de maximale verzekeringsgrens (Beitragsbe-
messungsgrenze) voor het wettelijk ouderdomspensioen – aangewend wordt 
ten behoeve van zijn ondernemingspensioen.1776 Om zijn aanspraak geldend 
te maken, dient jaarlijks een minimumbedrag omgezet te worden. Dat mini-
mumbedrag is 1/160e deel van het versleutelde wettelijke ouderdomspensioen. 
De omzetting van cao-loon in pensioenaanspraken is beperkt tot de gevallen 
dat de omzetting in de cao is geregeld of is opengelaten.1777 Voorwaarde is dat 
de werknemer verplicht verzekerd is voor het wettelijk ouderdomspensioen. 
Heeft de werkgever als uitvoerder een pensioenfonds of een Pensionskasse, 
dan kan hij bepalen dat de Entgeltumwandlung daar uitgevoerd wordt. Is dat 
niet het geval en komen partijen verder geen andere uitvoerder overeen, dan 
kan de werknemer eisen dat een directe verzekering wordt afgesloten. In de 
praktijk spelen de fi scale voorschriften van de al genoemde Riester-Rente – 
genoemd naar de voormalige minister van Sociale Zaken – een voorname 
rol. De aanspraken die het gevolg zijn van de Entgeltumwandlung kunnen bij 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet vervallen. 1778

§9.4.3.6.2 Onvervalbaarheid pensioenaanspraken
De onvervalbaarheid van pensioenaanspraken bij beëindiging van de 
arbeidsverhouding – het uitgangspunt voor werknemers vanaf 30 jaar met 

1775 BAG 16 maart 1982 – 3 AZR 843/79, AP BetrAVG §1 Nr. 6.
1776 §1a BetrAVG.
1777 §17 lid 5 BetrAVG. Voor overgangsrecht, zie §30h BetrAVG.
1778 §1b lid 5 BetrAVG.
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vijf dienstjaren1779 – was tot 1 januari 2001 geen vanzelfsprekendheid. Lange 
tijd achtte de rechtspraak een vervalclausule van pensioenaanspraken aan-
vaardbaar. In 1972 oordeelde het Bundesarbeitsgericht in een landmark case 
dat de pensioenaanspraken van een werknemer die voor zijn 65e verjaardag 
de onderneming had verlaten, behouden bleven wanneer hij meer dan 20 
dienstjaren had.1780 Deze jurisprudentiële onvervalbaarheid werd in de tijd 
begrensd voor gevallen waarin de arbeidsovereenkomst na 1 januari 1969 
beëindigd werd. Voor oudere werknemers betekenden die vervalbedingen 
uit het verleden dat hun pensioenaanspraken als sneeuw voor de zon ver-
dwenen. De jurisprudentie is in voorkomende (oude) gevallen nog steeds 
van belang. Als gezegd is onvervalbaarheid vanaf 2001 de hoofdregel. Onder 
bepaalde voorwaarden worden de vóór 1 januari 2001 gedane pensioenaan-
spraken onvervalbaar bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór de 
pensioendatum. Vereist is dat de pensioentoezegging op 1 januari 2001 vijf 
jaar bestond en de werknemer bij beëindiging 30 jaar of ouder is. Bestaande 
pensioenaanspraken uit het verleden zijn dus voor werknemers van 30 jaar 
of ouder vanaf 2006 onvervalbaar geworden.1781 De discriminatoire aspecten 
van de leeftijdsgrens van 30 jaar heb ik besproken in §9.3. De aanspraken 
blijven ook behouden wanneer de werknemer vervroegd met pensioen gaat 
en zonder het vervroegde pensioen aan de wachttijd van vijf jaar en andere 
voorwaarden voldaan zou zijn.

§9.4.3.6.3 De hoogte van de onvervalbare pensioenaanspraak
Werknemers die voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de 
onderneming verlaten, krijgen een lager pensioen. De wet1782 schrijft voor 
de verschillende pensioensystemen dwingende wettelijke berekeningsprinci-
pes voor. Het gaat daarbij om minimumnormen. Bij overeenkomst mag ten 
gunste van de werknemer/deelnemer worden afgeweken.1783 De berekening 
van de minimumhoogte van het pensioen is afhankelijk van de uitvoerder. 
Bij een directe toezegging of een Unterstützungskasse is er kort gezegd 
sprake van een pensioenaanspraak naar rato van de diensttijd. De onverval-
baarheidsfactor wordt vastgesteld door de werkelijke diensttijd uit te drukken 
als percentage van de tot de pensioenleeftijd mogelijke diensttijd. Hoewel de 
diensttijd tot op de dag te bepalen is, heeft de rechtspraak een berekening op 
basis van diensttijd in maanden geaccepteerd.1784 Deze berekening geldt in 

1779 §1b BetrAVG.
1780 BAG 10 maart 1972 – 3 AZR 278/71, AP BGB §242 Ruhegehalt, Nr. 156.
1781 §30f BetrAVG. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor de onvervalbaarheid 

van gedane pensioenaanspraken vóór 2001.
1782 §2 BetrAVG.
1783 BAG 4 oktober 1994 – 3 AZR 215/94, NZA 1995, 788.
1784 BAG 22 februari 1983 – 3 AZR 546/80, NJW 1984, 996.
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beginsel ook voor de berekening van de hoogte van de pensioenen bij andere 
pensioenuitvoerders (Direktversicherung, Pensionskasse of pensioenfonds).

§9.4.3.6.4 Afkoop
Afkoop van onvervalbare pensioenaanspraken bij beëindiging van de arbeids-
verhouding is in beginsel niet toegestaan.1785 Slechts onder bepaalde voor-
waarden is afkoop van pensioenaanspraken toelaatbaar. Een van die uitzon-
deringen is de afkoopmogelijkheid bij kleine- of bagatelpensioenaanspraken. 
Blijven de pensioenaanspraken na beëindiging van de arbeidsverhouding 
beneden een bepaald bedrag, dan kan de werkgever de aanspraken eenzijdig 
afkopen. De hoogte van het bedrag van de afkoopgrens is gelieerd aan de 
gemiddelde beloning van het wettelijk ouderdomspensioen.1786 Wanneer de 
werknemer gebruik maakt van zijn recht op waardeoverdracht is afkoop niet 
mogelijk.

Tot 1 januari 1999 was het mogelijk om bij beëindiging van een arbeids-
verhouding die minder dan tien jaar had geduurd, de pensioenafspraken af 
te kopen. Daardoor zouden de administratie- en beheerskosten van kleine 
pensioenaanspraken verminderd worden. Voor inwerkingtreding van de 
Alterseinkünftegesetz in 2005 was het ook mogelijk om een afkoopover-
eenkomst te sluiten. Wegens de toegenomen betekenis van ondernemings-
pensioenen voor de oudedagsvoorziening achtte de wetgever het wenselijk 
de afkoop mogelijkheden verder te beperken zodat de aanspraken op onder-
nemingspensioen tot het einde van het leven behouden zouden blijven.1787 
Vanaf 1 januari 2005 is het afkoopverbod uitgebreid tot lopende uitkeringen. 
Deze kunnen derhalve, anders dan voorheen, niet meer worden afgekocht.1788 
Afkoop tijdens de lopende arbeidsverhouding is onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk. Voorbeelden zijn de afkoop na de rechterlijke uitspraak inzake de 
opzegging van de arbeidsovereenkomst of overeenstemming tussen partijen 
na de aanvraag van wettelijk ouderdomspensioen.1789 De wet noemt in §3 nog 
enkele uitzonderingen op het afkoopverbod, die ik verder buiten beschou-
wing laat. Een afkoop die in strijd is met de wet is nietig op grond van §134 
BGB. In dat geval behoudt de werknemer zijn aanspraak.

1785 §3 BetrAVG.
1786 De wet verwijst naar §18 SGB IV.
1787 BT-Drucksache 15/2150, p. 52.
1788 Zie §30g BetrAVG voor overgangsrecht.
1789 BT-Drucksache 15/2150, p. 52; BAG 21 januari 2003 – 3 AZR 30/02, NZA 2004, 331; BAG

11 december 2001 – 3 AZR 334/00, AP BetrAVG §1 Unverfallbarkeit, Nr. 11.
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§9.4.3.6.5 Vervroegde pensionering
De wet biedt de werknemer de mogelijkheid om de ingangsdatum van het 
ondernemingspensioen aan te laten sluiten bij de fl exibele pensioendatum 
van het wettelijk ouderdomspensioen.1790 Zonder deze wettelijke mogelijk-
heid zou het niet zeker zijn dat een werknemer die vervroegd met pensioen 
gaat, naast het wettelijk ouderdomspensioen ook het ondernemingspensioen 
ontvangt. Vereist is dat de werknemer vóór zijn 65e jaar1791 zijn wettelijk ouder-
domspensioen heeft laten ingaan. De beëindiging van de arbeidsovereen-
komst is geen vereiste, met dien verstande dat er geen aanspraak op wettelijk 
ouderdomspensioen bestaat, wanneer het inkomen van de werknemer de 
bijverdiengrens overstijgt.1792 De koppeling van vrijwillige pensionering aan 
ontslag lijkt wel toegestaan. De werknemer wordt door de beëindigingsclau-
sule (Ausscheidenssklausel) niet gehinderd om zijn ondernemingspensioen 
tegelijkertijd met zijn wettelijk ouderdomspensioen in te laten gaan.1793

Het wettelijk ouderdomspensioen dient volledig uitgekeerd te zijn. Is 
sprake van een wettelijk deelpensioen ex §42 SGB VI, dan heeft de werk-
nemer geen wettelijk recht om een gedeelte van het ondernemingspensioen 
te laten ingaan. Dat er geen wettelijk recht bestaat, hoeft geen beletsel te zijn 
om het ondernemingspensioen gedeeltelijk te laten ingaan.

De werknemer dient een aanvraag in te dienen en te bewijzen dat zijn 
ondernemingspensioen tegelijkertijd ingaat met het wettelijk ouderdomspen-
sioen. Dat doet hij bijvoorbeeld door zijn ontvangstbewijs van zijn wettelijk 
ouderdomspensioen te tonen. De werknemer heeft recht op het vervroegde 
ondernemingspensioen zolang hij het wettelijk ouderdomspensioen ont-
vangt. Dat is niet het geval wanneer hij voor zijn 65e jaar boven de bijverdien-
grens komt en zijn aanspraak op wettelijk ouderdomspensioen verliest.

§9.4.3.6.5.1 De hoogte van de vervroegde pensioenuitkering
De vaststelling van de hoogte van de pensioenaanspraken bij vervroegd pen-
sioen is overgelaten aan partijen.1794 Kortingen bij vervroegde pensionering 
dienen billijk te zijn, zo heeft het Bundesarbeitsgericht bepaald.1795 Bij het 
bepalen van de berekening heeft de werkgever enige speelruimte. Er is een 
breed palet aan uitspraken over de grenzen van de korting.1796 Globaal gezegd 
is een regeling billijk wanneer slechts rekening wordt gehouden met de 

1790 §6 Betriebsrentengesetz.
1791 Bedoeld is de wettelijke pensioenleeftijd. Deze stijgt geleidelijk van 65 jaar naar 67 jaar.
1792 H.D. Steinmeyer, in: Erfurter Kommentar, 7. Aufl age, 2007, §6 BetrAVG, nr. 16.
1793 W. Blomeyer, C. Rolfs, K. Otto, Betriebsrentengesetz, 4. Aufl age, München 2006, p. 667-

668.
1794 BAG 23 januari 2001 – 3 AZR 164/00, NZA 2002, 93.
1795 BAG 21 maart 2000 – 3 AZR 93/99, RdA 2001, 118 met noot Höfer; NZA 2001, 387.
1796 Uitgebreid, W. Blomeyer, C. Rolfs, K. Otto, p. 672-685.
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gemiste bijdragen voor de ontbrekende jaren. Regelingen die de hoogte base-
ren op de berekening van onvervalbare pensioenaanspraken bij beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst of regelingen die een actuariële korting hante-
ren, kunnen door de beugel. Een wezenlijke overschrijding van de kostenneu-
traliteit is niet toelaatbaar.1797 Bij de berekening dient ook rekening gehouden 
te worden met de AGG. Leeftijdsonderscheid waarbij met actuariële factoren 
rekening wordt gehouden is op grond van §10 AGG toelaatbaar. Die actuariële 
toelaatbaarheid pleit er voor om de korting te baseren op actuariële factoren 
samenhangend met leeftijd. Welke actuariële kortingen toelaatbaar zijn, is 
niet duidelijk. Aansluiting bij de actuariële factoren bij het wettelijk ouder-
domspensioen ligt voor de hand. Dat zou leiden tot een korting van 3,6% per 
jaar. Hogere kortingen kunnen evenwel toelaatbaar zijn, voor zover ze geba-
seerd zijn op actuarieel aanvaarde factoren. In een oude uitspraak aanvaardde 
het Bundesarbeitsgericht een korting van 0,5% per maand en 6% per jaar.1798 
Dezelfde berekening werd ook bij een sociaal plan geaccepteerd.1799

Bij het ontbreken van afspraken over de korting van de pensioenaanspra-
ken wegens vervroegde pensionering, is er behoefte aan een ‘ergänzende 
Vertragsauslegung’, aldus het Bundesarbeitsgericht.1800 De ontbrekende kor-
tingsafspraak wordt in dat geval aangevuld door een berekeningsmethode te 
construeren die de leemte in de pensioenafspraken aanvult.

§9.4.3.6.6 Waardevastheid
Op grond van §16 BetrAVG is de werkgever verplicht iedere drie jaar de ‘Anpas-
sung’ van de ingegane pensioenen te onderzoeken en een billijke keuze te 
maken. Ook de Entgeltumwandlung valt onder de aanpassingsplicht. Bij de 
waardevastheid van het pensioen worden de belangen van de gepensioneer-
den en de economische positie van de werkgever in aanmerking genomen. 
De werkgever heeft in ieder geval voldaan aan die verplichtingen indien de 
aanpassing niet minder is dan de stijging van de verbruikersprijsindex of de 
stijging van de nettolonen van vergelijkbare werknemers. De verplichting tot 
aanpassing vervalt op grond van de wet indien de werkgever zich verplicht 
jaarlijks minimaal 1% aan te passen.1801

1797 BAG 28 mei 2002 – 3 AZR 358/01, AP BetrAVG §6 Nr. 29.
1798 BAG 20 april 1982, - 3 AZR 1137/79, NJW 1983, 1015; RdA 2002, 311.
1799 BAG 25 februari 1986 – 3 AZR 485/84, NZA 1987, 199.
1800 BAG 13 maart 1990 – 3 AZR 338/89, NZA 1990, 692.
1801 Uitgebreid ErfK/ Steinmeyer, §16; Langohr-Plato , p. 212-244; Blomeyer, Rolfs, Otto, p. 882-

955.
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§9.4.3.7 Fiscale aspecten
Vanuit het perspectief van de werkgever vormt het ondernemingspensioen 
bovenal een kostenpost. Pensioen is een bestanddeel van de beloning en in 
beginsel onderworpen aan de loonbelasting. Een gunstige fi scale behande-
ling van pensioen vergemakkelijkt de beslissing om pensioen toe te zeggen. 
De Duitse Inkomstenbelasting (EstG) is van toepassing op de pensioenen. 
Voor fi scaal geaccepteerde pensioenen gelden specifi eke bepalingen.

§9.4.3.7.1 Ouderdomspensioen
Het Duitse ministerie van Financiën hanteert in beginsel de leeftijd van 60 
jaar als ondergrens voor oudedagsvoorzieningen waarbij de werknemer het 
arbeidsproces wegens zijn leeftijd verlaat.1802 Slechts in uitzonderingsgeval-
len, zoals bij bijzondere beroepen, is het toegestaan om fi scaal een lagere pen-
sioenleeftijd te hanteren. Dan dient de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst bijvoorbeeld op basis van de wet, cao of ondernemingsovereenkomst 
vóór de leeftijd van 60 jaar te liggen. Het is fi scaal mogelijk om het pensioen 
te laten ingaan vóór de leeftijd van 60 jaar, wanneer de arbeidsovereenkomst 
formeel niet beëindigd is. Op grond van richtlijnen (Einkommensteuerricht-
linien) is het slechts in beroepsspecifi eke uitzonderingsgevallen mogelijk om 
een lagere pensioenleeftijd tussen 55 en 50 jaar te hanteren.1803 Een voorbeeld 
van zo’n uitzondering is de al genoemde luchtvaartsector.

§9.4.3.7.2 De geleidelijke overgang naar de omkeerregel
Op 1 januari 2005 is de ouderdomsinkomstenwet (AltEinKG) in werking 
getreden. Het doel van die wet is harmonisatie van de tot dan toe verschil-
lende fi scale behandeling voor verschillende pensioenuitvoerders. Bovendien 
vindt er bij de fi scale behandeling van het ondernemingspensioen een gelei-
delijke overgang naar de omkeerregel (nachgelagerte Besteuerung) plaats.1804 
Op de lange termijn geldt de omkeerregel voor alle vijf pensioenuitvoerders. 
Volgens de omkeerregeling worden de uitkeringen belast en zijn de bijdragen 
aftrekbaar.

De bestaande begunstiging van pensioenuitkeringen wordt afgebouwd. 
Voor de verschillende pensioenuitvoerders gold voorheen een ander belas-
tingsysteem, waarbij de uitkeringen gedeeltelijk belastingvrij waren. Het 
belastingvrije bedrag werd tijdens de looptijd vastgesteld en bij het ingaan 
van het ouderdomspensioen verkreeg men dan een belastingvoordeel. Voor 
de Direktzusagen en Unterstützingskassen gold een belastingvrij bedrag (het 
Versorgungsfreibetrag) ex §19a EstG. Uitvoering in de vorm van Direktversi-

1802 Bundesministerium der Finanzen 5 augustus 2002, BStBl. I 2002, p. 767.
1803 R 27a lid 2 onder 2 EStR.
1804 Zie onder meer §22 lid 5 EStG.
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cherung, Pensionskasse en pensioenfonds geschiedde aan de hand van het 
ouderdomsontlastingsbedrag (Altersentlastungsbetrag) conform §24a EstG. 
Die verschillen zullen als gevolg van de harmonisering op de lange termijn 
verdwijnen. Om de overgang gestalte te geven, is het zogenaamde cohortprin-
cipe ingesteld, waardoor de afbouw geleidelijk verloopt.

Als overgangsregeling zijn op of voor 2005 ingegane pensioenen voor 
de helft belastbaar. Voor pensioenen die ingaan na 2005 stijgt het belas-
tingplichtig deel stapsgewijs. Tot 2020 wordt het belastingplichtig deel per 
leeftijdscohort jaarlijks met 2% verhoogd. In 2008 is dus 56% van de pen-
sioenuitkering belastbaar. Vanaf 2020 geldt 20 jaar lang een verhoging met 
1% per jaar. In 2040 is de belastingvrije som tot nul gereduceerd en de gehele 
pensioenuitkering belast.1805

§9.5 Doorwerken na pensionering

In de meeste gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst voor het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. De geleidelijke verhoging van de pensioen-
gerechtigde leeftijd tot 67 jaar zal er toe leiden dat werknemers langer door 
kunnen werken. Er zullen weinig werknemers zijn die na die leeftijd door 
willen werken. De beleidsinspanningen zijn er vooral op gericht om ouderen 
te laten doorwerken tot de (geleidelijk verhoogde) pensioenleeftijd. Niettemin 
kan de leeftijdsgrens een belemmering vormen om door te werken. Werk-
nemers die door willen werken na pensionering op de wettelijke pensioen-
leeftijd maken weinig kans om de geldigheid van hun pensioenontslag met 
succes aan te vechten.

Bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst na de overeengekomen 
pensioenontslagdatum – met medeweten van de werkgever of zonder diens 
onverwijlde tegenspraak – geldt de voortgezette arbeidsovereenkomst als een 
contract voor onbepaalde tijd, tenzij de werkgever dat onmiddellijk tegen-
spreekt. Dat rechtsgevolg treedt in als gevolg van de toepassing van §15 lid 
5 TzBfG jo. §625 BGB. De idee van die regeling is het bieden van rechtsze-
kerheid dat de contractuele verhouding zonder duidelijke afspraken na het 
contractuele einde wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.1806 De arbeidsover-
eenkomst wordt voortgezet op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden.1807 
Hoewel betwijfeld kan worden of de regeling is geschreven met het oog op 
pensioenontslag is hij strikt genomen van toepassing, zeker nu het Bundes-

1805 P. Fischer, in: P. Kirchhof, Kompaktkommentar Einkommensteuergesetz, 5. Aufl age, p. 1090-
1091.

1806 BT-Drucksache 14/4374, p. 21.
1807 G. Annuss, G. Thüsing, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Frankfurt am Main 2006, p. 491.
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arbeitsgericht een arbeidsovereenkomst met een pensioenontslagbeding als 
een arbeidsovereenkomst met een maximumduur heeft aangemerkt. De 
voortgezette arbeidsovereenkomst is opzegbaar.

Onduidelijk is of partijen na pensioenontslag een contract voor bepaalde 
tijd kunnen aangaan.

Het toepassen van andere arbeidsvoorwaarden voor werknemers die na 
pensionering doorwerken, kan benadeling opleveren. Een zaak uit 1961 (‘uit 
de oude doos’) betrof een cao-afspraak waarin na pensionering wegens het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd de helft van het wettelijk pensioen op de 
vergoeding in mindering werd gebracht. Het Bundesarbeitsgericht keurde 
de regeling af.1808 Onder toepassing van de AGG zou de constructie verboden 
leeftijdsonderscheid opleveren.1809 Na het bereiken van de leeftijd waarop het 
wettelijk ouderdomspensioen ingaat kunnen vrijwillige bijdragen alleen nog 
betaald worden, wanneer de verzekerde nog geen ouderdomspensioen of deel-
tijdpensioen ontvangt. Vanaf de leeftijd van 65 jaar mag onbeperkt worden 
bijverdiend, zonder dat dit de aanspraken op wettelijk pensioen beïnvloedt.

§9.6 Conclusie

§9.6.1 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met oudere werknemers

Eén van de Duitse maatregelen om de arbeidsdeelname van ouderen te bevor-
deren was het mogelijk te maken voor werkgevers om met 52-plussers een 
ongelimiteerd aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. 
Aangezien oudere werknemers daarmee het gevaar liepen voor een substan-
tieel deel van hun loopbaan uitgesloten te worden van de ontslagbescherming 
van een onbepaalde tijd contract, oordeelde het HvJ EG in het Mangold-arrest 
die maatregel discriminatoir. In 2007 is de wet aangepast zodat werkgevers 
met werkloze werknemers vanaf 52 jaar voor maximaal vijf jaar een bepaalde 
tijd contract kunnen aangaan. Vermeldenswaardig is ook het 50+-initiatief, 
dat beoogt de arbeidsdeelname van ouderen te verhogen door indienst neming 
en opleiding van ouderen te bevorderen.

§9.6.2 Ontslagbescherming oudere werknemers

De wettelijk verplichte criteria leeftijd, dienstjaren en onderhoudsverplich-
tingen bieden aan oudere werknemers een sterkere ontslagbescherming dan 

1808 BAG 14 juli 1961 – 1 AZR 154/60, NJW 1961, 1942.
1809 Aldus Däubler, Bertzbach 2007, p. 307.
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aan jongeren. Dat houdt verband met hun slechtere arbeidsmarktpositie. 
Geen van de criteria heeft absolute voorrang. Vaak wordt de verhouding in 
ontslagselectierichtlijnen vastgelegd. In dat geval toetst de rechter de ontslag-
selectie terughoudend.

De in een sociaal plan gangbare ontslagvergoeding is doorgaans geba-
seerd op leeftijd, aantal dienstjaren en brutoloon. Daardoor ontvangen oudere 
werknemers in de regel een hogere vergoeding. De hoogte van de vergoeding 
kan beperkt worden wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd 
nadert.

In uitzonderingsgevallen – wanneer er een ongeoorloofd ontslag is en 
voortzetting van de arbeidsrelatie onaanvaardbaar is – kan de rechter een 
ontslagvergoeding toekennen. Deze is wettelijk gemaximeerd op twaalf 
maandsalarissen. Voor oudere werknemers met een groot aantal dienstjaren 
kan de vergoeding hoger zijn.

Een andere vorm van ontslagbescherming voor oudere werknemers is de 
langere wettelijke opzegtermijn (afwijking bij cao is toegestaan) voor werk-
nemers met meer dienstjaren.

§9.6.3 Pensioenontslag

In de wet is vastgelegd dat het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd 
niet automatisch het einde van de arbeidsovereenkomst meebrengt. Evenmin 
is de wettelijke pensioenleeftijd een geldige opzegreden. Uit de wet en de 
rechtspraktijk volgt dat een pensioenontslagbeding toelaatbaar is. Een lagere 
pensioenontslagleeftijd dan 65 jaar is toegestaan wanneer de werknemer 
drie jaar voor de beoogde einddatum daarmee heeft ingestemd. Het BAG 
ziet de arbeidsovereenkomst met een pensioenontslagbeding als een arbeids-
overeenkomst met een maximumtermijn (Befristung). Uit de jurisprudentie 
blijkt dat de inkomenszekerheid in de regel een objectieve reden is voor het 
pensioenontslag.

§9.6.4 Deeltijdpensioen als uittredingsroute

De populaire uittredingsroute om vanaf 55 jaar met deeltijdpensioen te gaan 
wordt na 2009 afgesneden. Tot die tijd konden veel werknemers van 55 jaar 
of ouder hun arbeidsduur halveren met behoud van 70% van hun loon (vaak 
bij cao verder verhoogd) en voortzetting van het grootste gedeelte van de wet-
telijke pensioenpremie. Het Duitse wettelijk ouderdomspensioen bood de 
mogelijkheid om na afl oop van het deeltijdpensioen vervroegd het wettelijk 
ouderdomspensioen in te laten gaan.
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Het deeltijdpensioen was bedoeld om de werkgelegenheid te bevorderen. 
Eén van de voorwaarden voor werkgevers om de kosten (aanvulling inkomen 
en voortzetting wettelijke pensioenpremie) vergoed krijgen van de overheid 
was namelijk dat de vrijkomende arbeidsplaats werd ingenomen door een 
werkloze.

§9.6.5 Leeftijdsdiscriminatie

Veel rechtsvragen over de toelaatbaarheid van (wettelijke) arbeidsvoorwaar-
den voor oudere werknemers zijn vergelijkbaar met de rechtsvragen van 
Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Door de late omzetting van de Kader-
richtlijn is het eff ect van het verbod op leeftijdsdiscriminatie op de Duitse 
rechtspraktijk nog niet goed te overzien. Duidelijk is dat de Duitse imple-
mentatie bepaald niet vlekkeloos is verlopen. Zo werd Duitsland door het 
HvJ EG veroordeeld in het Mangold-arrest. Daarnaast zijn zowel opzegging 
als aanvullende pensioenen in strijd met de Europese richtlijn uitgezonderd 
van het verbod tot leeftijdsdiscriminatie. Bovendien combineert de Duitse 
wet een open objectieve rechtvaardigingstoets met een aantal voorbeelden 
(pensioenontslag en leeftijdsonderscheid in een sociaal plan) die suggereren 
dat die vorm van leeftijdsonderscheid toelaatbaar is. Bestaande wetgeving en 
arbeidsvoorwaarden met leeftijdsonderscheid zijn in rechte nog niet getoetst 
op een discriminatoir karakter. Kwestieus is bijvoorbeeld of de onvervalbaar-
heid van pensioenaanspraken vanaf 30 jaar en de leeftijdsgrens van 25 jaar bij 
het bepalen van de wettelijke opzegtermijn de toets zullen doorstaan.

§9.6.6 Oudedagsvoorziening

Het wettelijk ouderdomspensioen is de voornaamste bron van inkomen voor 
oudere werknemers die met pensioen gaan. De vergrijzing en de dreigende 
onbetaalbaarheid van het wettelijk ouderdomspensioen hebben geleid tot 
versoberingen. De meest in het oog springende maatregel is de geleidelijke 
verhoging van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Vervroegde pen-
sionering bij 65 jaar zonder actuariële korting blijft mogelijk voor werk nemers 
met 45 dienstjaren.

Vanwege de versobering van het wettelijk pensioen is het belang van aan-
vullend pensioen en individuele pensioenvoorzieningen toegenomen. Het 
aanvullend pensioen draagt niet alleen een aanvullend maar ook een vervan-
gend karakter. Afgezien van de mogelijkheid voor de werknemer om 4% van 
het loon (tot een maximumhoogte) aan te wenden voor aanvullend pensioen, 
is er geen pensioenplicht voor de werkgever.
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Zodra sprake is van een ondernemingspensioen geldt de bescherming 
van de Betriebsrentengesetz. Daarin staan onder meer voorschriften over de 
onvervalbaarheid van pensioenaanspraken, de hoogte van die aanspraken, de 
(on)mogelijkheid van afkoop en de mogelijkheid om het ondernemingspen-
sioen te laten aansluiten op de pensioendatum van het wettelijk ouderdoms-
pensioen.

De fi scale behandeling van ondernemingspensioenen wordt geleidelijk 
omgezet in een omkeerregel, waarbij de premies onbelast zijn en de uit-
keringen worden belast. Tegelijkertijd worden de fi scale regels voor de ver-
schillende soorten pensioenuitvoerders geüniformeerd.

§9.6.7 Eindconclusie

Uit de in dit hoofdstuk besproken wet- en regelgeving blijkt dat in Duitsland 
meerdere maatregelen zijn genomen om de arbeidsdeelname van oudere 
werknemers te verhogen. Die maatregelen geven reliëf aan de Nederlandse 
situatie omdat ze inzicht geven in de Duitse aanpak. Sommige maatregelen 
stuiten op juridische belemmeringen. Zo geeft de veroordeling van het HvJ EG 
van de Duitse maatregel om een ongelimiteerd aantal arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd aan te gaan met 52-plussers aan dat leeftijdsgerelateerde 
maatregelen in wet- en regelgeving om de arbeidsdeelname van ouderen te 
stimuleren begrensd zijn. Die beperking en het risico van leeftijdsdiscrimi-
natie geldt ook voor Nederlandse maatregelen. Een alternatieve maatregel om 
de arbeidsdeelname van ouderen te bevorderen, is de geleidelijke verhoging 
van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Die geleidelijke 
verhoging lijkt ook vanuit Nederlands perspectief een interessante maatregel. 
Andere specifi eke maatregelen waar Nederland lering uit kan trekken, zijn 
mij niet gebleken.
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§10.1 Inleiding

De vraag waarom een blik op Zweden waardevol is, laat zich eenvoudig beant-
woorden. De arbeidsdeelname van oudere werknemers in Zweden is een van 
de hoogste van Europa.1810 Zo was de gemiddelde uittreedleeftijd in Zweden 
in 2002 63,2 jaar. De gemiddelde uittreedleeftijd in Europa was 60,4 jaar.1811 
De betrekkelijk hoge arbeidsdeelname van oudere werknemers maakt het 
interessant om een nadere blik te werpen op de Zweedse wet- en regelgeving 
met betrekking tot oudere werknemers. Opvallend is dat de arbeidsdeelname 
van oudere vrouwen (leeftijdscategorie 55-65 jaar) in Zweden in 2002 met 
65,6% de hoogste in Europa is.1812 Ter vergelijking: in 2006 was de arbeids-
deelname van oudere vrouwen in Nederland 29,5%.1813 Ook ten aanzien van 
het pensioenstelsel wordt in Nederland vaak gewezen naar het Zweedse pen-
sioenmodel.1814

In §10.2 schets ik de ontslagbescherming van oudere werknemers. Het 
Zweedse ontslagrecht wordt gekenmerkt door weinig wetgeving en veel con-
tractsvrijheid voor de sociale partners. In een aantal gevallen is afwijking van 
de wet bij collectieve overeenkomst toegestaan. Daarom bespreek ik bij een 
aantal voor oudere werknemers relevante aspecten tevens op hoofdlijnen de 
inhoud van collectieve afspraken in de grootste sectoren.

Opmerkelijk is dat de Zweedse wetgever de Europese Kaderrichtlijn inzake 
onder andere leeftijdsdiscriminatie ten tijde van het schrijven van dit hoofd-
stuk (nog) niet heeft omgezet in wetgeving. Dat is in strijd met de Europese 
wetgeving. In §10.3 ga ik daar kort op in.

1810 European Commission, Adequate and sustainable pensions, Synthesis report, Augustus 
2006, p. 254; STECR, De oudere werknemer. Omgaan met vergrijzing in de organisatie, juni 
2004, p. 13.

1811 Mededeling van de Commissie van 3 maart 2004, Langere deelname aan en latere uittreding 
uit het arbeidsproces van oudere werknemers, COM 2004, 146 def, niet in het Publicatieblad 
verschenen. 

1812 Mededeling van de Commissie van 3 maart 2004, Langere deelname aan en latere uittreding 
uit het arbeidsproces van oudere werknemers, COM 2004, 146 def, p. 21.

1813 Derde voortgangsrapportage kabinetsstandpunt langer doorwerken, Bijlage bij Kamerstuk-
ken II 2007-08, 27 046, nr. 19, p. 2.

1814 Kamerstukken II 2004-05, 29760, nr. 54; Kamerstukken II 2005-06, 30413, nr. 62, p. 36.
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Aandacht besteed ik eveneens aan een andere belangrijke factor die van 
invloed is op de beslissing om al dan niet te blijven werken: de oudedags-
voorziening. In §10.4 bespreek ik het in de jaren ’90 op fi nanciële gronden 
sterk hervormde Zweedse wettelijke pensioenstelsel. Vervolgens laat ik het 
aanvullend pensioen de revue passeren.

Doorwerken na pensionering bespreek ik in §10.5. Het hoofdstuk eindigt 
met een conclusie (§10.6).

§10.2 Ontslagbescherming oudere werknemers

§10.2.1 Het Zweedse model

Als gezegd kenmerkt het Zweeds ontslagrecht zich door een terughoudende 
rol van de wetgever en een grote autonomie en invloed van de sociale part-
ners. Dit wordt ook wel aangeduid als het Zweedse model.1815 Het particulier 
initiatief neemt een prominente plaats in binnen de Zweedse arbeidsverhou-
dingen. Op tal van plaatsen komt het subsidiariteitsbeginsel tot uiting, op 
grond waarvan de overheid pas wettelijke maatregelen neemt wanneer de 
sociale partners er niet uitkomen.

Een kenmerkend voorbeeld van het Zweedse model is de wettelijke ont-
slagbescherming. De Zweedse ontslagbeschermingswet, de Lag om anställ-
ningsskydd (LAS) werd pas in 1974 ingevoerd.1816 Voor die tijd had de werk-
gever het recht om werknemers te ontslaan en was er geen enkele wettelijke 
ontslagbescherming. Deze uit de Verenigde Staten bekende ‘employment 
at will doctrine’, ook wel het recht ‘to hire and fi re’ genoemd, was een van 
de hoekstenen van een akkoord uit 1906 (het december-compromis) tussen 
werkgevers- en werknemersorganisaties.1817 De Arbetsdomstolen, de hoogste 
arbeidsrechtelijke instantie in Zweden, erkende dat recht om zonder reden 

1815 A. Numhauser-Henning, Labour Law, in: M. Bogdan (ed.), Swedish Law in the new mil-
lennium, Norstedts Juridik, Stockholm 2000, p. 343; M. Rönnmar, Redundant Because of 
Lack of Competence? Swedish Employees in the Knowledge Society, IJCLL 2001, p. 122; R. 
Eklund, Deregulation of Labour Law – the Swedish case, Juridisk Tidskrift, 1998-99, p. 531-
551, in het bijzonder p. 543; A.C. Neal, Employment Protection Laws: The Swedish Model, 
The International and Comparative Law Quarterly, 1984, p. 634-662; M. Rönnmar, Mech-
anisms for establishing and changing terms and conditions of employment in Sweden, 
Comparitive labor law seminar, Tokyo 2004, p. 95-107.

1816 Een Engelse niet offi  ciële vertaling van de Employment Protection Act is te vinden op de web-
site van de Zweedse regering http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/65/36/9b9ee182.
pdf . De vertaling is van 12 mei 2008.

1817 Uitgebreid T. van Peijpe, Employment Protection under strain, Den Haag 1998, p. 67 en 
verder; A.C. Neal, Employment Protection Laws: The Swedish Model, The International and 
Comparative Law Quarterly, 1984, met name p. 639.
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werknemers te ontslaan.1818 In 1938 werden de afspraken over de actieve rol van 
de sociale partners en de terughoudende rol van de overheid inzake arbeids-
voorwaarden nader uitgewerkt in het zogenaamde Saltsjöbaden-convenant, 
genoemd naar de Zweedse badplaats.

§10.2.1.1 Oudere werknemers aanleiding voor wettelijke ontslagbescherming
De voornaamste reden voor de wetgever om in de jaren ’70 te komen tot wet-
telijke ontslagbescherming waren de moeilijkheden voor oudere werknemers 
om hun baan – en daarmee hun inkomen – te behouden. Bij ontslag bleven 
oudere werknemers langer werkloos dan hun jongere collega’s. Dat leidde tot 
de vrees voor een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen oud en jong. Toen 
statistische gegevens aantoonden dat de situatie voor oudere werknemers 
verder verslechterde, werd begin jaren 70 voorlopige wetgeving ingevoerd 
die bij ontslag oudere werknemers onder andere een langere opzegtermijn 
gunde.1819 De bescherming gold werknemers van 45 jaar en ouder die in de 
drie jaren voorafgaande aan het ontslag minimaal twee dienstjaren gewerkt 
hadden.1820 De keuze voor wettelijke ontslagbescherming in de vorm van de 
LAS – ingegeven door de slechte arbeidsmarktsituatie van oudere werkne-
mers maar uiteindelijk geldend voor iedere werknemer1821 – betekende een in 
de Zweedse arbeidsverhoudingen verstrekkend ingrijpen in de contractsvrij-
heid van de sociale partners.

De LAS was onder meer geïnspireerd op de uit 1963 stammende ILO-
aanbeveling 119 over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.1822

Kern van de ontslagbeschermingswet is de bescherming van werk nemers 
en ambtenaren tegen willekeurig en onrechtvaardig ontslag. Om op te mogen 
zeggen, moet de werkgever het ontslag kunnen rechtvaardigen door een 
geldige reden.1823 Een werknemer die zonder rechtvaardige reden is ontsla-
gen, kan de nietigheid van het ontslag inroepen.1824 Geeft de werkgever geen 

1818 A.C. Neal verwijst naar AD 1932:100.
1819 De zogenaamde wet werkzekerheidsbescherming voor bepaalde werknemers, Lag om 

anställningsskydd för vissa arbtestagare (SFS 1971:199). De statistische gegevens werden 
gepubliceerd in een memorandum uit 1971, Den äldre arbetskraftens anställningstrygghet, 
p. 9 e.v.

1820 G. Sebardt, Redundancy and the Swedish Model, diss. Stockholm, Iustus Förlag 2005, 
p. 48-50; vergelijk de boekbespreking door T. van Peijpe, SMA 2007, p. 390-392.

1821 Onder het werknemersbegrip vallen bijvoorbeeld niet de statutair directeur, familieleden 
van de werkgever, huishoudelijk personeel en gesubsidieerd personeel, artikel 1 LAS.

1822 M. Rönnmar, Redundant Because of Lack of Competence? Swedish Employees in the 
Knowl edge Society, IJCLL 2001, p. 122.

1823 Het in artikel 18 LAS opgenomen ontslag op staande voet (avsked/avskedande) laat ik 
verder buiten beschouwing.

1824 Artikel 34 LAS. 
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gevolg aan een vonnis inhoudende dat het ontslag nietig is, dan moet hij een 
schadevergoeding aan de werknemer betalen (zie §10.2.5.1).1825

Karakteristiek voor het Zweedse model is dat van een groot aantal wette-
lijke bepalingen bij cao of sectorale overeenkomst mag worden afgeweken.1826 
De wet geeft de werknemer sterke en afdwingbare rechten, voor zover sociale 
partners niet iets anders hebben afgesproken. Zelfs van belangrijke regels 
zoals ontslagselectie kan bij collectieve overeenkomst worden afgeweken (zie 
§10.2.6.2). Dat maakt het belang van cao-afspraken in Zweden groot. Veel 
regelgeving inzake arbeidsvoorwaarden is afkomstig uit collectieve afspraken 
waarin ofwel afgeweken wordt van de wet ofwel onafhankelijk van wetgeving 
afspraken worden gemaakt, Een contractuele ontslagvergoeding is daar een 
voorbeeld van (§10.2.6.4). Belangrijk is ook dat de cao-afspraken in Zweden 
een hoge dekkingsgraad hebben en daardoor ook daadwerkelijk gelden voor 
de overgrote meerderheid van werkgevers en werknemers. Zo schommelt de 
organisatiegraad van werknemers bij vakbonden in Zweden rond de 80%.1827 
Dat is internationaal gezien zeer hoog. Ter vergelijking: in Nederland is zo’n 
27% van de werknemers lid van een vakbond.1828 De hoge organisatiegraad 
en dekkingsgraad kan een verklaring zijn voor de terughoudende rol van de 
overheid. De gedachte kan zijn dat sociale partners ‘hun verantwoordelijkheid 
nemen’ zodat de wetgever niet hoeft in te grijpen. Andersom kan ook betoogd 
worden dat de terughoudende rol van de overheid de oorzaak is van de hoge 
organisatiegraad. Hoe het ook zij, het belang van collectieve overeenkomsten 
in het Zweedse model is relatief groot.1829

§10.2.2 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Volgens de wet wordt een arbeidsovereenkomst in beginsel voor onbepaalde 
tijd aangegaan.1830 Slechts in bijzondere, in de wet genoemde gevallen (zoals 
seizoens- of vakantiewerk, tijdelijke vervanging, een proeftijd of na het door 
de werknemer bereiken van de leeftijd van 67 jaar)1831 kan een arbeidsovereen-

1825 Artikel 39 LAS.
1826 Zie artikel 2 LAS.
1827 Zie voor een uitgebreidere weergave en statistieken van de Zweedse organisatiegraad http://

www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/F07592E7FE108359C125717E0041B706/$file
/Rate_of_%20unionization.2006.pdt.pdf (geraadpleegd op 12 april 2007).

1828 Het percentage is afkomstig van L. Kok, D. Hollanders, Dutch Lessons from the Swedish 
pension reform, SEO maart 2006, p. 26. Overigens is het bereik van de cao in Nederland 
veel groter dan het percentage doet vermoeden, onder meer door incorporatiebedingen in 
de arbeidsovereenkomst waarin de cao op de arbeidsovereenkomst van individuele werk-
nemers van toepassing wordt verklaard.

1829 Uitgebreid R. Fahlbeck, Trade unionism in Sweden, Geneva, ILO 1999.
1830 Artikel 4 LAS.
1831 Artikelen 5 en 6 LAS.
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komst voor bepaalde tijd worden overeengekomen. Een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd (visstidsanställning) eindigt in beginsel – tenzij anders 
overeengekomen – automatisch na het verstrijken van de overeengekomen 
periode, zo volgt uit artikel 4 LAS.

De werkgever moet in een aantal omstandigheden de werknemer mini-
maal een maand van tevoren schriftelijk1832 informeren dat de arbeidsover-
eenkomst niet zal worden voortgezet (artikel 15 LAS). Bij het informeren van 
de werknemer moet de werkgever de procedure vermelden die de werk nemer 
kan ondernemen wanneer hij van mening is dat er sprake is van een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd of wanneer hij een schadevergoedings-
actie wil starten.1833 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gecon-
verteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien de werk-
nemer gedurende een periode van vijf jaar meer dan twee jaar heeft gewerkt 
of wanneer hij iemand meer dan twee jaar vervangen heeft op basis van een 
tijdelijk contract.1834

§10.2.3 De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

In de meeste gevallen is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd (tillsvidareanställning). Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
kan door zowel werkgever als werknemer beëindigd worden door middel 
van opzegging (uppsägning). De werkgever die de arbeidsovereenkomst wil 
opzeggen, dient daarvoor een objectieve reden (saklig grund) te hebben.1835 
Op verzoek van de werknemer is de werkgever verplicht de omstandigheden 
te vermelden waarop het ontslag van de werknemer is gebaseerd. De werkge-
ver moet schriftelijk opzeggen. Tevens dient de werkgever aan te geven hoe 
de werknemer moet handelen wanneer hij het niet eens is met de opzegging 
of wanneer hij schadevergoeding wil vorderen. Bovendien moet de opzegging 
vermelden of de werknemer prioriteitsrechten heeft wanneer er weer banen 
vrijkomen (herindiensttredingsmogelijkheden). De wet vermeldt expliciet 
dat er geen objectieve reden voor het ontslag is wanneer in redelijkheid van 
de werkgever verlangd kan worden om de werknemer te voorzien van ander 
werk.1836

1832 De schriftelijkheidseis is neergelegd in artikel 16 LAS.
1833 De verdere uitwerking van de informatieverplichting staat in artikel 16 LAS. Voor de sanc-

ties die staan op overtreding van voorschriften inzake opzegging, zie artikel 34 en verder 
LAS.

1834 Artikel 5 LAS.
1835 Artikel 7 LAS.
1836 Artikel 7 LAS.
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§10.2.3.1 Opzegging
Volgens het Zweedse ontslagrecht is opzegging mogelijk op grond van twee 
objectieve ontslagredenen: boventalligheid (arbetsbrist: letterlijk werk tekort) 
en redenen gelegen in de persoon van de werknemer (personliga skäl). 
De overgrote meerderheid van de ontslagen in Zweden is gebaseerd op de 
boventalligheid.1837 Daarbinnen valt de bedrijfsinkrimping of reorganisatie 
(driftsinskränkning). De werkgever sluit dan (tijdelijk) een gedeelte van de 
onderneming of brengt het volume terug door het aantal personeelsleden te 
verminderen. Het belang van de boventalligheid schuilt in de acceptatie van 
bedrijfseconomische redenen door de rechter als gerechtvaardigde ontslag-
redenen. De Arbetsdomstolen (AD) heeft meermalen duidelijk gemaakt dat 
het normaliter niet de economische reden van de werkgever toetst.1838 Uit de 
wetsgeschiedenis valt op te maken dat het niet passend zou zijn wanneer 
de rechter de bedrijfseconomische redenen van de werkgever in individu-
ele gevallen toetst.1839 Een tegenwicht voor het lichtvaardig aanvoeren van 
de boventalligheid door de werkgever als ontslagreden door de werkgever 
is de verplichting op grond van de medezeggenschapswet (Lag om medbe-
stämmandel i arbetslivet) om overleg te voeren met de vakbonden. Bij meer 
dan vijf gedwongen ontslagen dient het provinciale arbeidsbureau (Länsar-
betsnämnden) van te voren op de hoogte gebracht te worden van de opzeg-
termijn.1840

Bij betwisting van de ontslagreden maakt de rechter geen fi nanciële ana-
lyse van het bedrijf. Wel kan er aanleiding zijn na te gaan of het ontslag niet is 
ingegeven door andere dan bedrijfseconomische redenen. Dat is bijvoorbeeld 
het geval wanneer de boventalligheid leidt tot het ontslag van een enkele 
werknemer. Bij zo’n individueel ontslag is de rechter alert op zogenaamde 
fi ctieve boventalligheid, waarbij de boventalligheid ‘misbruikt’ kan zijn door 
de werkgever om van een lastige werknemer af te komen via het bedrijfs-
economische argument. Bij aanvechting van zo’n individueel ontslag is de 
rechter doorgaans bedacht op zo’n constructie en beoordeelt hij de reden en 
het bewijs stringenter. Wanneer de ontslagen werknemer aannemelijk maakt 
dat de ontslagreden waarschijnlijk niet van bedrijfseconomische aard is, ver-
schuift de bewijslast van de ontslagreden naar de werkgever.1841

Aangezien de boventalligheid nauwelijks inhoudelijk getoetst wordt, is de 
eis van een geldige reden niet meer dan een papieren tijger.1842 Het formele 

1837 M. Rönnmar, 2001, p. 124.
1838 Rönnmar 2001,verwijst naar Arbetsdomstolen (AD) 1993, 61 en AD 1993, 101.
1839 Prop. 1973:129, p. 123.
1840 Artikel 1 Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder (wet inzake zekere arbeidsbevorde-

rende maatregelen).
1841 AD 1978, nr. 26.
1842 A.w. Rönnmar, p. 125 met verwijzing.
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etiket boventalligheid volstaat als ontslagreden. De echte ontslagbescherming 
in een situatie van boventalligheid schuilt in de verplichting om waar moge-
lijk ander werk aan te bieden en in toepassing van het senioriteitsbeginsel bij 
de ontslagselectie.

§10.2.3.2 De ontslagselectie
De ontslagbescherming van oudere werknemers bij boventalligheid wordt in 
belangrijke mate bepaald door de ontslagselectie (turordning) zoals geregeld 
in artikel 22 LAS. De bepaling van de ontslagselectie verloopt in drie stap-
pen:

 (1) bepaling van de groep werknemers die geselecteerd kan worden;
 (2) uitzonderingen van de groep;
 (3) selectie(methode).

Van de hierna te beschrijven wettelijke ontslagselectie kan bij cao worden 
afgeweken (zie §10.2.6.2). De wet verplicht een werkgever die (normaliter) is 
gebonden aan een cao, te onderhandelen met de vakbond en naar aanleiding 
daarvan de ontslagselectiemethode te bepalen. Per sector kan een afwijkende 
ontslagselectiemethode gelden, de zogenaamde avtalsturlista.1843

Ad 1 De ontslagselectiegroep

Bij het bepalen van de ontslagselectiegroep gaat het er om vast te stellen 
binnen welke groep werknemers de ontslagselectie plaats zal vinden. De 
groep werknemers bestaat uit de werknemers van dezelfde operationele een-
heid. Daarbij kan gedacht worden aan een fysieke locatie, zoals de houtzage-
rijfabriek of een winkelfi liaal van H&M. Wanneer de werkgever meerdere 
operationele eenheden heeft, vindt de ontslagselectie per eenheid plaats. Een 
zelfstandige werkplek, zoals bij thuiswerk, is geen afzonderlijke productie-
eenheid. Werknemers met een tijdelijk contract vallen buiten de ontslagselec-
tie. Aannemelijk is evenwel dat hun contract niet verlengd zal worden. Wan-
neer voortzetting van de werkzaamheden slechts mogelijk is na verplaatsing/
aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer, zoals een wijziging in 
het takenpakket, heeft de werknemer met voldoende kwalifi caties voorrang.

1843 European Employment and Industrial Relations Glossaries: Sweden, European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, zie http://www.eurofound.europa.
eu/emire/sweden.html .
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Ad 2 Uitzonderingen van de groep

Een werkgever met maximaal tien werknemers heeft het recht om maximaal 
twee werknemers die volgens de werkgever van bijzonder belang zijn voor 
toekomstige activiteiten, uit te zonderen van de ontslagselectie. Die werk-
nemers vallen buiten de ontslagselectiegroep en blijven in dienst.

Ad 3 Lifo als wettelijke selectiemethode

De ontslagselectie bij boventalligheid gaat uit van het Lifo-systeem. De werk-
nemer met de meeste dienstjaren geniet de meeste ontslagbescherming. De 
werknemer met het minste aantal dienstjaren komt als eerste in aanmer-
king voor ontslag: last in, fi rst out. De achterliggende idee is dat een langere 
arbeidsrelatie meer ontslagbescherming verdient. Aangezien oudere werk-
nemers doorgaans meer dienstjaren hebben, biedt toepassing van het Lifo-
beginsel een grote mate van ontslagbescherming aan oudere werknemers. 
Bij een gelijke diensttijd geniet de oudere werknemer ontslagbescherming. 
Voor werknemers die ouder zijn dan 45 jaar gold tot 1 juli 2007 een extra 
begunstigende bepaling. Op basis van het inmiddels vervallen artikel 3 alinea 
2 LAS mochten maanden gewerkt nadat de werknemer 45 jaar is geworden 
als extra diensttijd worden geteld. In totaal mochten maximaal 60 maanden 
bij de diensttijd worden opgeteld. Op grond van een op 3 april 2007 aan-
hangig gemaakt, inmiddels aangenomen wetsvoorstel, is die begunstigende 
regel voor werknemers ouder dan 45 jaar geschrapt.1844

Het Lifo-systeem is controversieel aangezien het op gespannen voet 
met een effi  ciënt arbeidsmarktbeleid kan staan. Vanuit bedrijfseconomisch 
perspectief is de werknemer met de meeste dienstjaren niet altijd de meest 
begeerlijke werknemer om te behouden, in termen van loonkosten en kennis-
niveau. De hierboven beschreven mogelijkheid voor werkgevers met minder 
dan tien werknemers om twee, in de ogen van de werkgever, essentiële werk-
nemers buiten de ontslagselectie te houden, is een tegemoetkoming van de 
wetgever op dat punt. Wanneer voortzetting van het werk alleen mogelijk 
is na verplaatsing van de werknemer of wijziging van diens taken, geniet 
de werknemer met de betere kwalifi caties voorrang. Dan wijkt de senioriteit 
voor de hogere kwalifi caties.1845

1844 Prop 2006/07: 111, p. 6 (zie http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/02/70/fccae736.pdf ).
1845 G. Sebardt, p. 59-65.
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§10.2.3.3 De wettelijke opzegtermijn
De wet schrijft voor dat de schriftelijke opzegging persoonlijk aan de werkne-
mer overhandigd moet worden.1846 Wanneer dat in redelijkheid niet mogelijk 
is, mag de opzegging bij aangetekende brief naar het laatstbekende adres van 
de werknemer gestuurd worden.

De opzegtermijn vangt aan op het tijdstip waarop de werknemer de opzeg-
ging ontvangt, tenzij anders is overeengekomen. Tijdens de opzegtermijn 
behoudt de werknemer zijn beloning, ook wanneer hij door de werkgever is 
vrijgesteld van werkzaamheden of hij andere werkzaamheden moet verrich-
ten. Heeft de werkgever de werknemer (deels) vrijgesteld van werkzaamheden 
en vergaart de werknemer tijdens de opzegtermijn inkomen uit arbeid, dan 
mag de werkgever dat inkomen op de beloning in mindering brengen. Dat 
geldt eveneens wanneer duidelijk is dat de werknemer heeft nagelaten ander 
geschikt werk te verrichten.1847 Tijdens de opzegtermijn mag de werknemer 
betaald verlof opnemen om ander werk te zoeken.

De opzegtermijn bedraagt zowel voor de werkgever als voor de werknemer 
minimaal een maand.1848 De bepaling over de duur van de opzegtermijn is in 
1997 gewijzigd. Tot die tijd was de opzegtermijn afhankelijk van de leeftijd 
van de werknemer (artikel 11 oud LAS). Kort gezegd nam de opzegtermijn van 
een maand voor ieder leeftijdscohort van vijf jaar met een maand toe. Voor 
werknemers tussen de 25 en 30 jaar bedroeg de opzegtermijn twee maanden. 
Voor werknemers van 45 jaar of ouder gold de maximale opzegtermijn van 
zes maanden. Voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 1997 tot stand 
zijn gekomen is de duur van de opzegtermijn nog steeds afhankelijk van de 
leeftijd van de werknemer.

Tabel 10.1 Lengte wettelijke opzegtermijn

Lengte dienstverband Opzegtermijn

0-2 jaar een maand

2-4 jaar twee maanden

4-6 jaar drie maanden

6-8 jaar vier maanden

8-10 jaar vijf maanden

+10 jaar zes maanden

1846 Artikel 10 LAS.
1847 Artikelen 12-14 LAS.
1848 Artikel 11 LAS.
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Door te switchen van leeftijd naar dienstjaren hoopte de wetgever het 
voor werkgevers aantrekkelijker te maken om oudere werknemers in dienst 
te nemen.1849 De minimumduur is onveranderd 1 maand gebleven. Uitgangs-
punt is dat iedere twee dienstjaren een extra maand opzegtermijn oplevert, 
met een maximum van zes maanden.

Van deze wettelijke opzegtermijnen kan bij cao worden afgeweken. Dat 
gebeurt regelmatig.1850 Afwijking die leidt tot een langere opzegtermijn is 
eveneens mogelijk in de individuele arbeidsovereenkomst.

§10.2.4 De rechterlijke beslissing na een beroep op ondeugdelijke opzegging

De werknemer die een opzegging heeft ontvangen, kan dat ontslag aanvechten 
bij de bevoegde arbeidsrechter. In hoger beroep oordeelt de Arbetsdomstolen. 
Cao-partijen kunnen de Arbetsdomstolen direct adiëren.1851 Is de ontslag reden 
ondeugdelijk, dan kan de rechter het ontslag ongeldig verklaren.1852 Protesteert 
de werknemer enkel tegen de ontslagselectie, dan is nietigverklaring door de 
rechter niet mogelijk. De achterliggende idee daarvan is om de werknemers 
die zijn blijven zitten niet verder te belasten. De werknemer die zijn ontslag 
aanvecht, blijft onder dezelfde voorwaarden in dienst totdat is beslist over het 
geschil. Schorsing van de werknemer is in beginsel niet mogelijk.

§10.2.5 Ontslag- of schadevergoeding

In Zweden bestaat er geen wettelijk recht op een ontslagvergoeding bij een 
ontslag waarbij de regels van het ontslagrecht in acht zijn genomen. De rege-
ling van een ontslagvergoeding wordt in die gevallen overgelaten aan en in 
de praktijk ook ingevuld door zelfregulering van de sociale partners (zie 
§10.2.6.4). De keuze van de wetgever om af te zien van wettelijke regels en 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen zo veel mogelijk over te laten aan de col-
lectieve onderhandelingsvrijheid van de sociale partners past in het Zweedse 
model.1853 Vermeldenswaardig in dat kader is tevens dat de regering in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw een ingestelde Commissie de vraag voorlegde of 
de wettelijke opzegtermijnen voldoende de werkzekerheid bevorderde of dat 
daarnaast introductie van een ontslagvergoeding noodzakelijk was. De Com-
missie concludeerde dat een wettelijke regeling van een ontslagvergoeding 

1849 SFS 2007:389; Prop. 1996-97:16, p. 41.
1850 G. Sebardt, p. 61.
1851 Zie artikelen 1-3 Lag om rättegången i arbetstvister (Wet op de rechtsgang van arbeidsge-

schillen).
1852 Artikel 34 LAS.
1853 Sebardt verwijst hier naar S. Nycander, Makten over arbetsmarknaden. Ett perspektiv pa 

Sveriges 1900-tal, SNS Förlag 2002, Stockholm, p. 262 e.v.
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niet nodig was. Ten eerste was de overgrote meerderheid van de werknemers 
‘gedekt’ door cao-afspraken over een ontslagvergoeding. Ten tweede waren 
de afspraken in de cao geenszins uniform maar het resultaat van sectorale 
afspraken, waarbij de specifi eke omstandigheden van cao-partijen voor maat-
werk zorgden. Wettelijke regeling zou de fl exibiliteit en overlegstructuren 
ondermijnen. Ten derde was de groep van werknemers die niet onder een 
cao viel klein en slinkend, zodat een wettelijke regeling niet opportuun werd 
geacht. Bovendien was de behoefte aan geldelijke compensatie niet groot door 
de werkloosheidsuitkering, aldus de Commissie. Bij ontslag op grond van 
boventalligheid worden in de praktijk in de cao afspraken gemaakt over onder 
meer een ontslagvergoeding.1854 In beginsel is er dus geen wettelijke maar 
een contractuele ontslagvergoeding.

§10.2.5.1 De wettelijke schadevergoeding bij onrechtmatig ontslag
De werkgever kan niet gedwongen worden om de werknemer tewerk te stellen. 
Weigert de werkgever ondanks de door de rechter uitgesproken nietigheid van 
het gegeven ontslag de werknemer weer in dienst te nemen, dan moet hij een 
schadevergoeding betalen aan de werknemer. Die vergoeding omvat zowel 
een economische schadevergoeding voor het verlies van de arbeidsplaats 
(compensatie van loon en andere beloningsbestanddelen) als een bestraffi  ng 
voor het overtreden van de wet. Wanneer het ontslag een overtreding van de 
cao meebrengt, heeft de vakbond eveneens recht op schadevergoeding.

De schadevergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het aantal dienst-
jaren van de werknemer en bedraagt minimaal 6 en maximaal 32 maand-
salarissen.1855 Is de werknemer meer dan zes maanden1856 maar minder dan 
vijf jaar in dienst, dan krijgt hij 16 maandsalarissen mee als schadevergoe-
ding. Een werknemer met vijf tot tien dienstjaren kan 24 maandsalarissen 
tegemoet zien als vergoeding. Heeft de werknemer tien of meer dienstjaren, 
dan is de vergoeding 32 maandsalarissen. De vergoeding mag niet zo worden 
vastgesteld dat het aantal maandsalarissen het daadwerkelijk aantal gewerkte 
maanden overstijgt.

Per 1 juli 2007 zijn de voorheen geldende hogere ontslagvergoedingen 
voor werknemers van 60 jaar en ouder afgeschaft.1857 Tot die tijd kregen zij 
een schadevergoeding van respectievelijk 24 (tot vijf dienstjaren), 36 (vijf tot 
tien dienstjaren) en 48 (tien of meer dienstjaren) maandsalarissen.

1854 G. Sebardt, p. 29.
1855 Artikel 39 LAS.
1856 Bij een dienstverband van minder dan zes maanden is de schadevergoeding zes maan-

den.
1857 SFS 2007:389.
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§10.2.6 Collectieve overeenkomsten: afwijken van wet en aanvullende afspraken

Gelet op het belang van collectieve afspraken is het instructief om een beeld 
te krijgen van de inhoud van de cao-afspraken voor oudere werknemers. 
Die inhoud is onder meer kenbaar uit een uitgebreid Engelstalig promotie-
onderzoek over werkzekerheidsbescherming bij boventalligheid in Zweedse 
cao’s uit 2005.1858 Daarnaast geeft een economisch onderzoek uit 2006 naar 
suppletieregelingen een goed beeld van de collectieve afspraken in de vier 
grootste sectoren.1859 Die sectoren bestrijken samen zo’n 90% van de Zweedse 
arbeidsmarkt. Het betreft de volgende sectoren:

– blauweboorden werknemers in de private sector;
– witteboorden werknemers in de private sector;
– overheidswerknemers bij de centrale overheid;
– gemeentelijke ambtenaren en werknemers bij lokale overheden.

De zogenaamde ‘blauweboorden’ sector (traditioneel: fysieke arbeid zoals 
ambachtelijk werk) is met zo’n twee miljoen werknemers de grootste sector. 
In de ‘witteboordensector’ (traditioneel: geestelijke arbeid zoals kantoor-
personeel) zijn 700.000 mensen gebonden aan collectieve afspraken. In de 
overheidssector kunnen overheidswerknemers bij de centrale overheid (circa 
230.000 mensen) en werknemers bij de lokale overheid (1 miljoen mensen) 
onderscheiden worden. Wellicht ten overvloede merk ik op dat dit onder-
scheid in de vier sectoren een vereenvoudigde weergave is. Er is geenszins 
sprake van vier cao’s. Cao’s worden zowel op nationaal-, bedrijfstak- als onder-
nemingsniveau gesloten.

De collectieve overeenkomsten in Zweden bieden een contractuele ‘werk-
zekerheidsbescherming’. Goed beschouwd is die contractuele werkzeker-
heidsbescherming opgebouwd uit drie lagen: (1) ontslagbescherming/-selectie 
(zie hierboven), (2) specifi eke werkzekerheidsmaatregelen en (3) ontslagver-
goeding.1860 De eerste twee lagen zijn gericht op preventie van het verlies van 
werk (employability). De ontslagvergoeding (zie §10.2.5.4) is bedoeld om de 
(hopelijk tijdelijke) werkloosheidsperiode te overbruggen.

1858 G. Sebardt, Redundancy and the Swedish Model, diss. Stockholm, Iustus Förlag 2005; verge-
lijk de boekbespreking van T. van Peijpe, SMA 2007, p. 390-392.

1859 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, National social insurance – not the whole picture, Report 
for Expert group on economic studies, 2006, 5. 

1860 De indeling is ontleend aan G. Sebardt, p. 153.
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§10.2.6.1 De ontwikkeling van collectieve werkzekerheidsafspraken
De ontwikkeling van de werkzekerheidsafspraken in cao’s – naast de collec-
tieve afspraken over ontslagvergoedingen – is opgekomen in tijden waarin er 
een hoge werkloosheid was. In de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond het 
besef dat het arbeidsmarktbeleid niet voldoende was voor een bepaalde groep 
werknemers om zich op de arbeidsmarkt te handhaven. Het voert te ver 
om op deze plaats per sector de werkzekerheidsafspraken weer te geven. In 
plaats daarvan volsta ik met een korte beschrijving van de ontwikkeling van 
de werkzekerheidsafspraken en het trekken van enkele hoofdlijnen. Ik neem 
daarbij de werkzekerheidsafspraken in de private sector tot uitgangspunt.

De eerste werkzekerheidsovereenkomsten kenmerkten zich naast de con-
tractuele ontslagvergoeding door twee nieuwe elementen: ontslagbescher-
ming voor oudere werknemers en specifi eke werkzekerheidsmaatregelen 
(trygghetsåtgårder).1861 De werkzekerheidsmaatregelen richtten zich met 
name op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (boventallig personeel) 
van werknemers in de sector en opleiding om de ontslagen werknemer te 
helpen nieuw werk te vinden. Hoewel de maatregelen voor al het bovental-
lig personeel golden – ongeacht leeftijd en dienstjaren – werd in de praktijk 
voorrang gegeven aan werknemers vanaf een bepaalde leeftijd (vanaf 40 jaar) 
met een aantal dienstjaren (veelal 5 of meer). Die vereisten bepaalden tevens 
of de werknemer in aanmerking kwam voor een ontslagvergoeding. Rond de 
eeuwwisseling werd in veel overeenkomsten het leeftijdsvereiste geschrapt; 
de dienstjareneis bleef bestaan. Daarnaast vielen, anders dan voorheen, ook 
werknemers met een tijdelijk contract die aan de overige voorwaarden (zoals 
dienstjaren1862) voldeden, onder de reikwijdte van de overeenkomst. De ach-
tergrond daarvan was de constatering dat er een groot aantal werknemers (in 
sommige sectoren meer dan een kwart) op basis van bepaalde tijd contracten 
werkzaam was die weinig bescherming boden.

Om de maatregelen te fi nancieren werd – net als bij de ontslagvergoeding, 
zie §10.2.6.4 – een jaarlijkse contributie geheven ten behoeve van het werkze-
kerheidsfonds (trygghetsfonder).

De eerste werkzekerheidsovereenkomst dateert uit 1972 en kreeg al snel 
navolging. De vereiste kwalifi catieperiode van vijf jaar (bij dezelfde werkgever 
of in dezelfde sector) om in aanmerking te komen voor de voorzieningen is 
ook na de eeuwwisseling nog steeds bestendige praktijk.

Werkgevers die geen lid waren van een werkgeversorganisatie konden 
onder voorwaarden via een adhesieovereenkomst toetreden tot het fonds. De 
werkgever diende dan toe te treden tot de pensioenregeling. Om het lidmaat-

1861 G. Sebardt, p. 145.
1862 Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd werd het dienstjarenvereiste anders 

ingevuld, bijvoorbeeld 18 maanden gedurende de laatste vijf jaar.
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schap van de werkgeversorganisatie te stimuleren, betaalde de niet aange-
sloten werkgever een opslag bovenop de contributie die de werkgeversleden 
betaalden.

De afspraken over de werkzekerheidsovereenkomst werden behandeld 
en gecontroleerd door werkzekerheidsraden (trygghetsrådet).1863 Deze raden 
waren paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werk-
nemersorganisaties. De raden beheerden de fondsen, inclusief de hoogte van 
de contributies en de beoordeling van aanvragen.1864 Daarnaast beslechtte de 
raad geschillen over de geldigheid en de interpretatie van de afspraken. In 
latere cao’s werd deze vorm van arbitrage niet langer opgenomen. Ten slotte 
had de raad een belangrijke normatieve taak. Hij was onder meer verantwoor-
delijk voor het palet van werkzekerheidsbescherming, zoals:

– de bevordering van deugdelijke en veilige arbeidsvoorwaarden;
– management van werkzekerheidsbescherming;
– het opstellen van richtlijnen voor maatregelen bij boventallige werkne-

mers;
– bevordering van allocatie van personeel tussen ondernemingen;
– opleiding en training;
– bewaking van de ontwikkeling van werkzekerheid en voorstellen van ver-

eiste wijzigingen.

Zoals aangegeven waren de werkzekerheidsmaatregelen in het bijzonder 
gericht op de werknemers die zich al geruime tijd op de arbeidsmarkt in 
de sector bevonden. De werkzekerheidsmaatregelen beogen de inzetbaarheid 
van de werknemer – zijn employability – te vergroten.

Kritiek op het gebruik van fondsgelden kwam er toen bleek dat in de jaren 
’80 van de vorige eeuw de fondsen op grote schaal werden gebruikt om boven-
tallige werknemers vervroegd met pensioen te laten gaan. Vervroegde pensio-
nering werd een manier om werknemers te laten afvloeien zonder ontslagen. 
Als voorbeeld daarvan kan gewezen worden op het fonds in de blauweboor-
densector (TRR), dat meer dan een derde van de totale ontslagkosten droeg, 
waarbij het grootste gedeelte gebruikt werd voor pensioneringsprojecten.1865 
Het aantal vervroegde uittredingen steeg explosief, werd de grootste uitgave 
en ondermijnde de fi nanciën van de stichting. Dat leidde tot een stijging van 
de contributie en een daling van de bereidheid om bij te dragen. De vakbon-
den protesteerden in hun vakblad luidruchtig tegen winstgevende onderne-

1863 Voor een voorbeeld van een werkzekerheidsraad, zie www.trr.se of voor de overheidssector 
www.trs.se (met Engelstalige informatie), geraadpleegd op 10 april 2007.

1864 Deze taak werd in voorkomende gevallen uitgebreid tot de ontslagvergoeding(sfondsen).
1865 G. Sebardt verwijst op p. 162 naar het jaarrapport van TRR uit 1983.
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mingen die in ruil voor loonmatiging werkzekerheid beloofden maar zonder 
noodzakelijke boventalligheid gebruik maakten van de gelden die bedoeld 
waren voor magere jaren. De lasten daarvan werden doorgeschoven naar de 
volgende generatie. De commotie zwengelde een discussie aan over de taak 
en de reikwijdte van de werkzekerheidsraad, die uiteindelijk leidde tot een 
herbezinning van de activiteiten en een aanpassing van de interne organisa-
tie, die navolging kreeg in andere sectoren.1866

Tijdens de volgende economische crisis – de recessie begin jaren ’90 – 
zorgde de enorme toestroom van boventallige werknemers voor grote fi nan-
ciële problemen bij de fondsen. Het gebruik van vervroegd pensioen leidde 
opnieuw tot hoge kosten. Aanhoudende slechte economische tijdingen leid-
den tot een stop op bijdragen aan vervroegd pensioen, tenzij in de vorm van 
een ontslagvergoeding. In maart 1994 werden alle uitkeringen aan werkge-
vers uit het TRR fonds – inclusief ontslagvergoedingen en pensioenpremies 
voor oudere werknemers – stopgezet. Na een intern onderzoek werd uitein-
delijk na veel gesteggel over onder meer de sanctie bij niet naleving van de 
ontslagselectie (zie daarvoor hierboven) de sleutel gevonden in een verschil-
lende bijdrage voor de basisservice (bastjänster, maatregelen voor bovental-
lige werknemers) en een aanvullende service (tillägstjänster, zoals opleiding 
en training plus bedrijfsadvies om de boventalligheid te managen).1867

§10.2.6.2 Afwijkende selectiemethode
De wet heeft in artikel 2 lid 3 LAS de mogelijkheid opengelaten om de ont-
slagselectie bij cao te regelen. De reden daarvoor blijkt uit de wetsgeschiede-
nis. Daarin staat dat de voorwaarden en de organisatie van ondernemingen 
zo verschillend waren dat het onmogelijk was om een universele senioriteits-
regel toe te passen, omdat er altijd gevallen zijn waarin dat niet goed zou 
werken.1868 Een geldige selectiemethodeovereenkomst (turordningsavtal) 
vereist instemming of goedkeuring van een nationale vakbond. De wetgever 
beoogde met dat instemmingsvereiste de werknemersvertegenwoordiging 
een sterke stem te geven in de ontslagselectie.1869 Een al geldende cao op 
lokaal niveau met de instemming of goedkeuring van een nationale vakbond 
is eveneens mogelijk. Gangbaar is een delegatiebepaling waarin de bevoegd-
heid wordt gedelegeerd aan de lokale vakbond. Ten aanzien van de inhoud 
en de vormgeving van de ontslagselectiemethode hebben werkgevers en vak-
bonden een grote contractsvrijheid. De inhoud van een afwijkende collectieve 

1866 Uitgebreid G. Sebardt, p. 130-165.
1867 Uitgebreid G. Sebardt, p. 184-185.
1868 R. Eklund, Deregulation of Labour Law – the Swedish case, Juridisk Tidskrift, 1998-99, p. 531-

551, in het bijzonder p. 543. Hij verwijst naar Prop. 1973:129, p. 160.
1869 R. Eklund verwijst naar Prop 1973:129, p. 191.
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overeenkomst wordt slechts begrensd door wettelijke verplichtingen en goede 
arbeidsmarktpraktijken.1870 De afwijkingen mogen de minimumstandaarden 
van de LAS niet ondergraven. Een uit de rechtspraak afkomstige verboden 
ontslagselectieovereenkomst is die waarin Finssprekende werknemers als 
laatsten gerangschikt werden. Toepassing van dat criterium leidde niet tot 
de geclaimde veiligheid aan boord. De Arbetsdomstolen oordeelde de ont-
slagselectiemethode discriminatoir en in strijd met een goede arbeidsmarkt-
praktijk.1871

Over de vragen hoe vaak en op welke manier er bij collectieve overeenkomst 
een andere ontslagselectie wordt overeengekomen, is niet veel onderzoek 
gedaan.1872 Uit een in 1999 verschenen promotie-onderzoek met empirische 
data blijkt, dat in ongeveer een kwart van de gevallen de wettelijke regels (Lifo) 
werden toegepast. De wet werd vooral toegepast in ondernemingen waar de 
werknemers soortgelijke of vergelijkbare taken hadden. De gevallen waarin 
werd afgeweken van de wet, hadden meestal betrekking op de ontslagselectie-
groep (turordningskrets). Vaak werd de selectiegroep vergroot door meerdere 
vestigingen (operationele eenheden) in eenzelfde geografi sch gebied als uit-
gangspunt te nemen. Bij een reorganisatie van bijvoorbeeld Ericsson werden 
dan alle vestigingen van Ericsson in Stockholm als uitgangspunt genomen. 
Door een grotere groep te selecteren en de taken anders te verdelen, kon de 
eis van voldoende kwalifi caties worden gesteld. Omdat de werkgever verant-
woordelijk is voor de inrichting van de taken na de organisatie kan hij groten-
deels de kwalifi caties bepalen. Het empirisch onderzoek toonde verder aan 
dat bij verscheidene reorganisatie-ontslagen de term kwalifi caties negatieve 
gevolgen had voor oudere werknemers. In een aantal gevallen leidde dat tot 
relatief veel ontslagen onder oudere werknemers, waarbij de uittredingsroute 
van vervroegde pensionering werd ingezet.1873

§10.2.6.3 Afwijkende opzegtermijnen
Normaliter wordt de opzegtermijn verlengd bij een toename van leeftijd, 
dienstjaren of beloning. De meeste cao’s kenden voor boventallige werk-
nemers van 55 jaar of ouder met een minimumdiensttijd van tien jaar een 
verlenging van de opzegtermijn met zes maanden. Bij navraag bleek dat bij-

1870 G. Sebardt, p. 81.
1871 AD 1983, nr. 7 (Ms Brita Lempiänen in Abo, Finland, et al. v. Johnsen Line Inc. in Stock-

holm).
1872 G. Sebardt, p. 65.
1873 C. Calleman, Turordning vid uppsäggning, 358, Department of Law, Umeå University, Umeå 

1999; A. Berg, Seniority rules examined, European Industrial Relations Observatory on-
line, 28 december 1999, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1999/12/feature/se9912111f.
html.
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voorbeeld het geval in de cao voor centrale overheidswerknemers. Daar werd 
de wettelijke opzegtermijn verdubbeld tot maximaal een jaar.1874

§10.2.6.4 De contractuele ontslagvergoeding
Aangezien er geen wettelijke verplichting is om een ontslagvergoedings-
regeling te treff en, is de inrichting van de ontslagvergoeding overgelaten aan 
de sociale partners. Dientengevolge is er geen uniforme regeling. Hieronder 
bespreek ik een aantal kenmerken van de ontslagvergoedingsstelsels in de 
vier grote sectoren. Daarbij onderscheid ik de voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor een ontslagvergoeding, de hoogte en duur van de vergoeding 
en de verhouding tot de pensioendatum. De eerste collectieve contractuele 
ontslagvergoeding bij boventalligheid dateert uit de jaren ’60 van de vorige 
eeuw en kreeg al snel navolging in andere sectoren, die soortgelijke collec-
tieve regelingen troff en.

§10.2.6.4.1 De blauweboordensector
In de blauweboordensector zijn in de collectieve overeenkomst afspraken 
gemaakt over een ontslagvergoeding (AGB of avgångsbidrag). De werk-
geversvakbond SN en werknemersvakbond LO hebben samen de stichting 
werk zekerheidsfonds TSL opgericht.1875 De ontslagvergoeding is gegoten in 
de vorm van een verzekering. AFA is de verzekeringsmaatschappij die uitvoe-
ring geeft aan de afspraken zoals sociale partners die in de collectieve over-
eenkomst hebben neergelegd.1876 Ongeveer 1,3 miljoen werknemers vallen 
onder de ontslagvergoedingsverzekering. De voorwaarden, de premie en de 
duur en hoogte van de uitkering worden door de sociale partners bepaald 
en neergelegd in de collectieve overeenkomst. Werkgevers die onder de cao 
vallen, zijn verplicht verzekerd. Een van de verzekeringsbeginselen is de regel 
dat er geen dekking is wanneer het verzekerd kapitaal niet toereikend is om 
de uitkeringen gestand te doen. Op het moment van schrijven (mei 2007) is 
er geen premie voor de ontslagvergoeding verschuldigd. Reden hiervoor is 
een hoge buff er bij AFA, waardoor het rendement op het kapitaal voldoende 
is om aan de verplichtingen te voldoen. Dat is mede mogelijk door een goed 
draaiende economie, waardoor weinig gebruik gemaakt wordt van de ontslag-
vergoedingsverzekering.1877

1874 Navraag gedaan tijdens een onderhoud met de werkgeversvereniging op 26 april 2007, zie 
www.tsn.se .

1875 Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL, www.tsl.se.
1876 http://www.afaforsakring.se/.
1877 De informatie in deze paragraaf is mede gebaseerd op een onderhoud met AFA eind april 

2007.
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De vergoeding geldt alleen bij ontslag wegens boventalligheid of vertrek 
van de werknemer op initiatief van de werkgever. De werknemer moet aan 
twee criteria voldoen: een minimumleeftijd van 40 jaar en minstens vijf 
dienstjaren in de sector. Aan die laatste voorwaarde is voldaan wanneer 
de werknemer in de laatste vijf jaar minimaal vijftig maanden in de sector 
heeft gewerkt. Wanneer de werknemer binnen drie maanden na het ontslag 
opnieuw in dienst treedt in de sector, vervalt het recht op een vergoeding.1878 
De werknemer moet binnen twee jaar een aanvraag doen en er bestaat geen 
absoluut recht op een uitkering.1879 Jaarlijks wordt de hoogte van de vergoe-
ding bepaald. De vergoeding is gerelateerd aan de leeftijd. In 2006 geldt per 
leeftijdscohort de volgende eenmalige vergoeding:

Tabel 10.2 Ontslagvergoeding blauweboordensector

Leeftijd vereiste dienstjaren Ontslagvergoeding

40-49 jaar 5 SEK 25 000

50-59 jaar 5 SEK 26 000 – 35 000

60+ 5 SEK 36 000

Werknemers van 40 tot en met 49 jaar krijgen een eenmalige ontslagver-
goeding van SEK 25.000 (circa € 2655,95). Vanaf 50 jaar krijgen boventallige 
werknemers per extra levensjaar SEK 1000 extra, tot een maximum van SEK 
36000 (circa € 3284,57) .

Voor werknemers in de sector die ontslagen werden op grond van boven-
talligheid vóór 1 april 2005 gold een andere regeling.1880

§10.2.6.4.2 De witteboordensector
De basis voor de ontslagvergoeding in de witteboordensector is de collectieve 
overeenkomst tussen de werkgeversvereniging SN en de werknemersvereni-
ging PTK. De werkgever fi nanciert de ontslagvergoeding in de witteboorden-
sector (de avgångsersattning of AGE) door premieheffi  ng. De afspraken over 
de ontslagvergoeding in de witteboordensector worden uitgevoerd door de 
stichting werkzekerheidsraad (trygghetsrådet of TRR).1881 Deze raad is pari-
tair samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersor-
ganisaties. Om in aanmerking te komen voor de ontslagvergoeding moeten 
boventallige werknemers voldoen aan soortgelijke voorwaarden als in de 

1878 Bij een nieuwe baan met minder uren wordt de vergoeding naar rato toegekend.
1879 G. Sebardt, p. 222-223; G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 29-30.
1880 G. Sebardt, p. 222-223; G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 29-30.
1881 Zie www.trr.se.
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blauweboordensector: een minimumleeftijd van 40 jaar en een minimum 
aantal van vijf aaneengesloten dienstjaren in de sector. Bovendien dienen de 
werknemers werkloos te zijn.

De ontslagvergoeding is een aanvulling op de werkloosheidsuitkering. Uit-
gangspunt is dat de ontslagvergoeding samen met de werkloosheidsuitkering 
en andere uitkeringen resulteert in een percentage van het laatstverdiende 
loon. Aangezien de werkloosheidsuitkering een maximuminkomensgrens 
bevat, is de suppletie vooral aantrekkelijk voor werknemers met een hoger 
inkomen dan die maximuminkomensgrens. Werknemers met een inkomen 
onder het inkomensplafond komen niet in aanmerking voor een suppletie. 
De duur van de suppletievergoeding is afhankelijk van de leeftijd. Voor ont-
slagen na 21 januari 2005 geldt het volgende stramien. Werknemers vanaf 40 
tot 45 jaar krijgen zes maanden een aanvulling tot 70% van hun oude inko-
men. De vergoeding is voor hoge inkomens gemaximeerd. Bij een bepaalde 
inkomenshoogte – twintig maal het basisbedrag (basbelopp)1882 – bedraagt de 
uitkering 25% van het inkomen.1883 In de leeftijdscategorie 45-60 jaar duurt 
de aanvulling twaalf maanden. Werknemers vanaf 60 jaar kunnen rekenen 
op achttien maanden aanvulling. Na zes maanden wordt het uitkeringsper-
centage teruggebracht naar 50% van het oude inkomen. Genoemde perioden 
zijn maximumperioden en kunnen stopgezet worden wanneer de werknemer 
met pensioen gaat of om andere redenen de arbeidsmarkt verlaat.1884

Tabel 10.3 Ontslagvergoeding in de witteboordensector

Leeftijd Vereiste dienstjaren Duur

40-44 5 Max. 6 maanden

45-59 5 Max. 12 maanden

60-64 5 Max. 18 maanden

Een heikel punt is het bepalen van de premie en het vaststellen van de uit-
kering. Het fi nancieringssysteem is gebaseerd op een vastgestelde premie 
(defi ned contribution) maar de uitkering is een defi ned benefi t. De onmo-
gelijkheid om de premies tussentijds aan te passen maakt het fi nancierings-
systeem gevoelig voor veranderingen in de kosten. Rond de eeuwwisseling 
leidde een groot beroep op de kas tot een verlaging van het uitkeringsniveau 

1882 Dat basisbedrag wordt vastgesteld in de nationale verzekeringswet, de Lag om allmän 
försäkring. In 2002 was dat bedrag SEK 38 700 en het jaarinkomen SEK 774 000, Sebardt, 
p. 307.

1883 Vergelijk G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 30.
1884 Sebardt, p. 308.
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van 75% naar 70%. Die verlaging werd mede veroorzaakt door de toestroom 
van oudere werknemers met een relatief hoog salaris en een lange uitkerings-
duur. Uit het oogpunt van kosteneffi  ciency was afvloeiing van oudere werk-
nemers via boventalligheid een goedkoper alternatief dan vervroegde pensio-
nering. De leeftijdsgroep rond 57-58 jaar kon toentertijd 21 maanden gebruik 
maken van de wettelijke werkloosheidsuitkering en 24 maanden ontslagver-
goeding. Veel oudere werknemers hadden dan ook geen bezwaar om van de 
regeling gebruik te maken.1885 De herziening van de ontslagvergoeding heeft 
geleid tot een kortere uitkeringsduur en een lager uitkeringsniveau. Overi-
gens heeft de werknemer geen absoluut recht op een ontslagvergoeding. Hij 
dient een aanvraag te doen bij TRR, die de zaak beoordeelt en daarbij een 
discretionaire bevoegdheid heeft.1886

§10.2.6.4.3 De centrale overheidssector
De basis voor de ontslagvergoeding in de centrale overheidssector is de col-
lectieve overeenkomst (trygghetsavtal of TA) tussen de werkgeversvereni-
ging (Arbetsgivarverket of AgV) en de werknemersorganisaties SEKO, OFR 
en SACO-S. De vergoeding geldt alleen bij ontslag wegens boventalligheid 
of niet verlenging van de arbeidsovereenkomst om dezelfde reden. De ont-
slagen werknemer dient daarnaast een werkloosheidsuitkering te ontvan-
gen en moet beschikbaar zijn om arbeid te verrichten. Bovendien moet de 
arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd minimaal een aaneengesloten jaar 
hebben geduurd. Een minimumleeftijd zoals in de private sector is niet 
vereist. De regeling wordt uitgevoerd door de werkzekerheidsstichting TSn 
(tryggheftsstiftelsen).1887

De uitkering in de overheidssector is een suppletieregeling. De hoogte 
en duur van de uitkering zijn afgestemd op de werkloosheidsuitkering. Die 
uitkering wordt aangevuld tot 80% van het laatstverdiende inkomen.

Tabel 10.4 Ontslagvergoeding centrale overheidssector

Leeftijd Vereiste dienstjaren Duur

- 1 volgt WW-uitkering

61-65 3 (bepaalde tijders)

tot 65 jaar pensioencompensatie

1885 G. Sebardt, p. 256.
1886 Uit AD 1977, 64 volgt dat de TRR een discretionaire bevoegdheid heeft bij de beoordeling.
1887 www.tsn.se 
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De suppletie is met name van belang voor werknemers met een inkomen 
boven de maximuminkomensgrens van de werkloosheidsuitkering. Bij een 
nieuwe baan met een lager inkomen, kan (er bestaat geen afdwingbaar recht) 
het inkomensverlies worden aangevuld. Wanneer de boventalligheid niet 
verdwenen is na afl oop van de uitkering, kan de ontslagvergoeding onder bij-
zondere voorwaarden verlengd worden (förlängd AGE). Die verlenging is tot 
maximaal vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk 
maar niet nadat de werknemer de leeftijd van 61 jaar1888 heeft bereikt.

Bijzondere vermelding verdient de regeling voor werknemers vanaf 61 jaar 
die er voor kiezen zich niet meer beschikbaar te houden voor de arbeids-
markt. Zij kunnen in plaats van een ontslagvergoeding pensioencompensatie 
krijgen tot de leeftijd van 65 jaar.1889 Ontslag is geen voorwaarde. Ook werk-
nemers die vrijwillig uittreden kunnen gebruik maken van de voorziening. 
Vereist is dat een andere werknemer zijn arbeidsplaats behoudt. Bij vrijwil-
lige pensionering betaalt de werkgever de pensioencompensatie.

Bij moeilijke gevallen, waarin werknemers ouder dan 61 jaar1890 ook na 
een lange periode werkloos blijven en er geen werkloosheidsuitkering of 
ontslagvergoeding meer bestaat, kan voorzien worden in een speciale pen-
sioencompensatie (särskild pensionsersåttning) tot 65 jaar. De beoordeling 
of de speciale pensioencompensatie wordt toegekend, is overgelaten aan de 
werkzekerheidsstichting TSn. De berekening en de betaling van de speciale 
pensioencompensatie komt ten laste van de werkgever. De werkgeversorga-
nisatie in de overheidssector heeft die taak evenwel gedelegeerd aan de over-
heidspensioenorganisatie (statens pensionsverket). Vóór 1999 droegen alle 
overheidswerkgevers bij aan dit fonds. Daarna werd – vermoedelijk als anti-
misbruikregel – een werkgever die een werknemer in de leeftijdscategorie 
55-60 jaar ontsloeg verplicht een bijdrage te storten.

Zowel de reguliere als de speciale pensioencompensatie is gebaseerd op 
de pensioenovereenkomst in de overheidssector. De werknemer die ondanks 
zijn pensioencompensatie arbeidsinkomen verwerft, kan gekort worden. De 
bedoeling is evenwel niet om de werknemer aanvullend inkomen te ontzeg-
gen. Aanvulling van zijn inkomen tot het niveau (inclusief compensatie) van 
zijn oude inkomen is normaliter geoorloofd.

Wanneer de (bijzondere) pensioencompensatie het niveau van het aanvul-
lend pensioen (allmän tillägspension) nadelig beïnvloedt door een verlies 
aan pensioenpunten tijdens die periode, wordt dat verschil gecompenseerd. 
De toepassing en uitvoering van die compensatie is eveneens door de werk-

1888 Voor 1 januari 2008 was die leeftijd 60 jaar.
1889 De werknemer kan terugkomen van zijn beslissing om zich niet meer beschikbaar te houden 

voor de arbeidsmarkt. In dat geval behoudt de werknemer de pensioencompensatie.
1890 Tot 1 januari 2008 gold een leeftijd van 55 jaar. 
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geversorganisatie in de overheidssector gedelegeerd aan de overheidspen-
sioenorganisatie.1891

§10.2.6.4.4 De lokale overheidssector
De basis voor de ontslagvergoeding in de lokale overheidssector is de col-
lectieve overeenkomst AGF-KL.1892 Bij de lokale overheidssector is er geen 
expliciete fondsvorming. De ontslaguitkeringen worden onttrokken aan de 
begroting of vaker nog aan de pensioenuitvoerder KPA.1893 Vereist is opzeg-
ging op grond van boventalligheid. De werknemer mag de pensioengerech-
tigde leeftijd uit de cao niet hebben bereikt en nog geen aanvullend pensioen 
ontvangen voor of na ontslag.

De vergoeding kan bestaan uit een bedrag ineens of een periodieke uit-
kering. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding ineens dient de 
werknemer minimaal 25 jaar oud te zijn en minimaal drie jaar (zesendertig 
maanden) werkzaam te zijn geweest in de sector op basis van de cao voor 
minimaal 40%. De hoogte van het bedrag ineens is afhankelijk van het 
aantal pensioenjaren in de sector. Ieder ‘pensioenjaar’1894 leidt tot eenderde 
maandloon. De maximale uitkering ineens bedraagt zes maandsalarissen.

Tabel 10.5 Eenmalige ontslagvergoeding lokale overheidssector

Leeftijd Vereiste dienstjaren Hoogte

25 3 maximaal 6 maandsalarissen

1/3 maandloon x pensioenjaren

Om in aanmerking te komen voor een periodieke maandelijkse uitkering 
moet een werknemer voldoen aan nadere vereisten. De werknemer dient 
minimaal 45 jaar oud te zijn en 17,5 dienstjaren te hebben (210 maanden). Dat 
betekent dat de 45-jarige werknemer vanaf zijn 28e jaar voor de lokale over-
heid moet hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor een periodieke 
uitkering. Dat is tevens de leeftijd waarop volgens het aanvullend pensioen 
pen sioenjaren beginnen te tellen. Voor ieder jaar dat de werknemer ouder is 
dan 45 jaar, neemt het aantal vereiste dienstjaren met een half jaar af. Een 
50-jarige werknemer komt derhalve in aanmerking voor een periodieke ver-
goeding wanneer hij 15 dienstjaren heeft vervuld en een 60-jarige werknemer 

1891 G. Sebardt, p. 435-447; G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 39-41.
1892 Bestämmelser om avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting, försam-

ling m.fl ., AGF-KL.
1893 KPA staat voor Kommunernas Pensions AB, zie ook G. Sebardt, p. 515.
1894 Bepalend is de defi nitie in de pensioenregeling. Daaruit volgt dat vanaf 28 jaar pensioen-

jaren geteld worden. Jaren besteed aan verzorging van kinderen tellen gedeeltelijk mee.
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bij 10 dienstjaren.1895 De werknemer jonger dan 60 jaar moet beschikbaar blij-
ven voor de arbeidsmarkt. De werkgever, die daarop toeziet, kan aansluiten 
bij de regels van de werkloosheidsverzekering. Bij een nieuwe baan (de werk-
nemer is verplicht dat te melden aan de werkgever) eindigt de periodieke uit-
kering. De uitkering eindigt eveneens wanneer de werknemer geen serieu ze 
pogingen doet een nieuwe baan te vinden. Daarentegen kan een ontslagen 
werknemer die een andere baan vindt maar die nieuwe baan binnen vijf jaar 
verliest, alsnog aanspraak maken op een ontslaguitkering (efterskydd).

Tijdens de periode dat de werknemer een werkloosheidsuitkering geniet, 
is de periodieke uitkering een suppletie tot 80% van het laatstverdiende 
inkomen.1896 Na afl oop van de werkloosheidsuitkering wordt de periodieke 
uitkering voortgezet, mits de werknemer nog steeds werkloos is en beschik-
baar voor de arbeidsmarkt. Hoewel deze voortgezette periodieke uitkering 
geen pensioen is, wordt zij wel op dezelfde wijze vastgesteld.1897 Bepalend is 
het aantal pensioenjaren maal het aantal beloningspunten. Het aantal belo-
ningspunten wordt bepaald door de verhouding tussen de individuele belo-
ning ten opzichte van de basisbeloning (basbelopp) uit de sociale zekerheid. 
Werknemers van 60 jaar en ouder met minimaal 20 dienstjaren ontvangen 
een ongekort pensioen. Andere werknemers die in aanmerking komen voor 
een ontslagvergoeding worden 10% gekort. De uitkering is gelijk aan 90% 
van het pensioen dat behaald zou zijn. De waarde van die uitkering ligt rond 
60% van het laatstverdiende inkomen.1898

Tabel 10.6  Ouderenregeling lokale overheidssector

Leeftijd Vereiste dienstjaren In maanden

45 17,5 (210 maanden)

46 17 (204 maanden)

-

60 10 (120 maanden)

1895 Voor een schematisch overzicht, zie G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 42. Dienstjaren 
vervuld voor een overgang van onderneming tellen mee.

1896 In sommige gevallen (bij een werknemer met een salaris onder de inkomensgrens van de 
werkloosheidsverzekering) is de werkloosheidsuitkering al 80% en hoeft er niet gesuppleerd 
te worden.

1897 Saillant detail is dat de periodieke uitkering onder omstandigheden aan de nabestaanden 
kan worden uitgekeerd.

1898 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 44.
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§10.2.6.4.5 Een vergelijking op hoofdlijnen

§10.2.6.4.5.1 Vereisten
De ontslagvergoeding wordt in beginsel alleen toegekend bij ontslag wegens 
boventalligheid. Toepasselijkheid bij een ontslag op grond van persoonlijke 
redenen is doorgaans uitgesloten. Om in aanmerking te komen voor de ont-
slagvergoeding moet de werknemer in drie van de vier hoofdsectoren aan 
twee inhoudelijke voorwaarden voldoen: een minimumleeftijd en een mini-
mumaantal dienstjaren.1899 Zo is in de private sector vereist dat de bovental-
lige werknemer 40 jaar of ouder is en een diensttijd in de sector heeft van 
minimaal vijf jaar.1900 De maatregelen richten zich met name op werknemers 
die al enige tijd in de sector werken en op oudere werknemers. Dat beleid 
beloont ‘stilzitten’ en is bepaald geen prikkel voor werknemers om van baan 
te wisselen of in een andere sector te gaan werken. Verwacht mag worden dat 
deze voorwaarden een negatief eff ect hebben op de arbeidsmobiliteit en de 
fl exibiliteit. Daar staat tegenover dat oudere werknemers met een moeilijke 
arbeidsmarktpositie beschermd worden. Voor ambtenaren in de sector lokale 
overheid en gemeente geldt een leeftijdsgrens van 25 jaar en een diensttijd 
van drie jaar om in aanmerking te komen voor de eenmalige vergoeding. 
Voor de periodieke vergoeding geldt een combinatie van leeftijd (vanaf 45 
jaar) en dienstjaren. Tevens mag de werknemer geen ouderdomspensioen 
ontvangen. De centrale overheidssector kent geen leeftijdsgrens en een korte 
diensttijdeis van een jaar voor werknemers met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd en drie jaar voor werknemers met een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd.

§10.2.6.4.5.2 De hoogte en duur van de vergoeding
Hoewel er geen wettelijk voorgeschreven criteria zijn om de hoogte van de 
vergoeding vast te stellen, is de hoogte en duur in alle sectoren gerelateerd 
aan leeftijd en dienstjaren. De exacte duur en hoogte van de vergoeding ver-
schillen per sector. De blauweboordensector is de enige sector waar slechts 
een eenmalige uitkering (‘lumpsum’) mogelijk is. Werknemers vanaf 40 jaar 
krijgen een vast bedrag, waarbij de vergoeding toeneemt met de leeftijd. In 
de andere sectoren is er vaak een verband met de werkloosheidsuitkering 
en het loon. In de witteboordensector is het uitkeringsniveau tezamen met 
de werkloosheidsuitkering en andere uitkeringen een percentage van het 
laatstverdiende loon. De periode gedurende welke de suppletievergoeding 
wordt uitgekeerd is afhankelijk van de leeftijd. De centrale overheidssector 

1899 G. Sebardt, p. 143.
1900 Dat is zowel in de cao voor de witteboordensector als in de cao voor de blauweboordensec-

tor het geval.
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kent een suppletieregeling waarbij de hoogte en de duur van de uitkering 
zijn afgestemd op de werkloosheidsuitkering. Bij de lokale overheid kan de 
vergoeding een bedrag ineens zijn of een periodieke uitkering. Het bedrag 
ineens bestaat uit 1/3 maandsalaris per pensioenjaar en is gemaximeerd op 
zes maandsalarissen. Voor de periodieke uitkering geldt een cumulatieve 
leeftijd- (minimaal 45) en dienstjareneis. De hoogte is gerelateerd aan het 
pensioenniveau.

§10.2.6.4.5.3 Ouderenregelingen
Met uitzondering van de blauweboordensector houden alle regelingen bij de 
vergoeding rekening met de naderende pensionering van een werknemer en 
bevatten zij bijzondere bepalingen voor die gevallen. In de witteboordensec-
tor wordt de uitkering stopgezet wanneer de werknemer met pensioen gaat 
of om andere redenen de arbeidsmarkt verlaat.1901 Werknemers ouder dan 61 
jaar in de centrale overheidssector kunnen pensioencompensatie krijgen in 
plaats van een ontslagvergoeding. Dat kan ook zonder ontslag door de werk-
gever. Bij de lokale overheid ontvangen ontslagen werknemers van 60 jaar en 
ouder met minimaal 20 dienstjaren een ongekort pensioen.

§10.2.7 Wettelijk recht op doorwerken tot 67 jaar

De Zweedse werknemer heeft het wettelijk recht om te blijven werken tot het 
einde van de maand waarin hij 67 jaar wordt. Dit door het Zweedse parlement 
aangenomen artikel 32a LAS werd op 1 september 2001 van kracht. Zakelijk 
weergegeven luidt het artikel als volgt:

Een werknemer behoudt het recht om werkzaam te zijn tot het einde van de 
maand waarin hij of zij 67 jaar oud wordt, tenzij anders is bepaald in deze 
wet.1902

Afwijking van artikel 32a LAS bij collectieve overeenkomst is niet toegestaan. 
Als overgangsrecht gold dat lopende cao’s die voor 1 september 2001 waren 
gesloten zouden worden gerespecteerd, uiterlijk tot en met 31 december 2002. 
Het recht om te werken tot 67 jaar wordt beperkt door de overige regels van 
het ontslagrecht, zoals een bedrijfseconomisch ontslag. Het recht om door te 
werken tot 67 jaar betekent geen verplichting voor de werknemer om door te 
werken. Vrijwillig pensioenontslag door de werknemer bij een leeftijd lager 
dan 67 jaar is en blijft toegestaan.

1901 Sebardt, p. 308.
1902 Wet van 11 juni 2001, SFS 2001:298.
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De werkgever die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen wegens het 
door de werknemer bereiken van de leeftijd van 67 jaar moet de werknemer 
minimaal een maand van tevoren schriftelijk informeren dat de arbeidsover-
eenkomst eindigt.1903 Dat is te vergelijken met een aanzegging; een in het 
belang van de werknemer (in casu wettelijk) verplicht gestelde waarschuwing 
dat de arbeidsovereenkomst gaat eindigen.1904

§10.2.7.1 Geen pensioenontslag onder de 67 jaar
Er is geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat de arbeidsovereenkomst 
eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar. Een arbeidsrechtelijk ver-
band tussen einde arbeidsovereenkomst en pensioenleeftijd moet blijken uit 
de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Tot 1 september 2001 was het gangbaar 
om in de cao een pensioenontslagleeftijd lager dan 67 jaar (vaak 65 jaar) op te 
nemen.1905 Voor sommige categorieën werknemers, zoals militairen, brand-
weerpersoneel en luchtvaartcontrollers gold een pensioenontslagleeftijd lager 
dan 65 jaar.1906 Ook die werknemers hebben vanaf september 2001 het recht 
om door te werken tot 67 jaar. De regering onderkende dat er groepen werk-
nemers waren van wie niet verwacht kon worden dat zij doorwerken tot 67 
jaar. Dat argument werd gepareerd met de opmerking dat zij niet verplicht zijn 
om door te werken tot 67 jaar. De wet geeft slechts een recht aan werknemers 
die bereid en in staat zijn om door te werken.1907 Een pensioenontslagbeding 
in de cao met een lagere leeftijd dan 67 jaar is nietig.

De samenhang tussen de leeftijd van 67 jaar en de wettelijke pensioenleef-
tijd volgt uit de wetsgeschiedenis. De idee van de regering bij de hervorming 
van het wettelijk pensioenstelsel (zie §10.4) was om werknemers een wettelijk 
recht te geven om te blijven werken tot de leeftijd van 67 jaar door ontslag 
wegens een lagere leeftijd onmogelijk te maken. Dat verbod bood werknemers 
de mogelijkheid om hun pensioenuitkering te verhogen.1908 Die verhoging 
zou werknemers stimuleren om langer door te werken, ook na de tot dan toe 
gebruikelijke pensioenontslagleeftijd van 65 jaar. Daarom was het volgens de 

1903 Artikel 33 LAS.
1904 Vergelijk HR 10 juni 1983, NJ 1984, 60.
1905 Dat blijkt onder meer uit de uitspraak van de ILO van 20 november 2001, Case 2171, Report 

no. 30, paragraaf 1016, zie ook A. Berg, ILO fi nds against government for interference in col-
lective agreeements on retirement, European Industrial Relations Observatory on-line 22 mei 
2003.

1906 A. Berg, Government wants to increase collectively agreed retirement age to 67, European 
Industrial Relations Observatory on-line 28 november 1998; Entitlement to work until age 
67, Prop. 2001/01:78.

1907 A. Berg, Government proposes compulsory right to work until 67 years of age, European Indus-
trial Relations Observatory on-line, 28 maart 2001.

1908 The Swedish national strategy report on Adequate and sustainable pensions, juli 2005, 
p. 22.
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regering noodzakelijk om de leeftijdsgrens voor ontslag te verhogen. Boven-
dien zou door de vergrijzing een grote groep werknemers met pensioen gaan. 
Dat zou leiden tot een tekort op de arbeidsmarkt.1909 De overheid zag zich 
genoodzaakt om in te grijpen (en af te wijken van het Zweedse model) omdat 
sociale partners zelf geen werk maakten van langer doorwerken.

§10.2.7.2 De ILO-uitspraak
De introductie van het wettelijk recht om door te werken tot 67 jaar werd 
bekritiseerd door het Zweedse tripartiete ILO-comité. Dat zag in de wette-
lijke maatregel een mogelijke schending van de door Zweden geratifi ceerde 
ILO-verdragen 98 en 154. Die verdragen waarborgen het recht op vrijheid 
van organisatie en het recht op vrijheid van onderhandelen en verplichten de 
overheid die rechten te bevorderen.1910 Mede gelet op die kritiek kan de gang 
van de Zweedse vakbonden LO en TCO1911 naar de ILO niet als een volslagen 
verrassing zijn gekomen. De vakbonden stelden dat de wettelijke bepaling 
inbreuk maakt op het recht van sociale partners om als onafhankelijke, auto-
nome organisatie cao-afspraken te maken. De wet betekende een inperking 
van de vrijheid van collectieve onderhandelingen nu een andere pensioenont-
slagleeftijd dan 67 jaar niet langer mogelijk was. Daarnaast was het ongeldig 
verklaren van afspraken over verplicht pensioenontslag in bestaande cao’s na 
2002 ontoelaatbaar, aldus de vakbonden.

De zaak toont de spanning tussen enerzijds de wens van de overheid om 
met het oog op het algemeen belang grip te krijgen op de arbeidsmarkt en 
anderzijds het belang van sociale partners om zelf de inhoud van de arbeids-
voorwaarden te bepalen. De Zweedse overheid probeerde een van de arbeids-
voorwaarden – de pensioenontslagleeftijd – van het domein van de sociale 
partners naar het domein van de wetgever te brengen.1912

Het Committee on Freedom of Association (CFA, verder Committee) was 
van mening dat de beperkingen aan het overgangsrecht – bestaande over-
eenkomsten gesloten voor 1 september 2001 respecteren tot eind 2002 – niet 
toelaatbaar was.1913 Een wettelijke voorziening waarbij de overheid eenzijdig 
de inhoud van lopende collectieve overeenkomsten aanpast of heronderhan-

1909 Zie voor het standpunt van de regering ILO 20 november 2001, Case 2171, Report no. 30, 
paragraaf 1028 e.v.

1910 A. Berg, ILO fi nds against government for interference in collective agreements on retirement, 
European Industrial Relations Observatory on-line, 22 mei 2003; A. Berg, Unions report 
Sweden to ILO for breaching conventions, European Industrial Relations Observatory on-line 
18 januari 2002.

1911 Landsorganisationen (LO) en Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
1912 K. Boonstra, Government Responsibility and Bargaining Scope within Article 4 of ILO con-

vention 98, IJCLL 2004.
1913 GB. 286/11 (Part II) 286th session, Geneva, March 2003, Case no. 2171 concerning Sweden. 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb286/pdf/gb-11-p2.pdf .
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delingen afdwingt, is in strijd met de beginselen van collectieve vrijheid van 
onderhandelingen.1914 Het Committee oordeelde dat de bestaande collectieve 
overeenkomsten geldig waren tot de looptijd was geëindigd, ook wanneer de 
looptijd na 31 december 2002 lag. De tweede kwestie was of sociale partners 
de bevoegdheid behielden om de pensioenontslagleeftijd te bepalen. Het 
verbod een lagere pensioenontslagleeftijd overeen te komen beïnvloedt de 
onderhandelingsvrijheid van sociale partners. Na vastgesteld te hebben dat 
alle sociale partners en het tripartiete Zweedse ILO-comité tegen wettelijk 
ingrijpen waren, hakte het Committee de knoop door. Een wettelijke maat regel 
die eenzijdig leidt tot wijziging van een door sociale partners geaccepteerd 
systeem, zou alleen gerechtvaardigd zijn in het geval van een acute crisis. Als 
voorbeeld van zo’n crisis noemt het Committee de situatie waarin achterwege 
blijvende maatregelen de essentie van het pensioenstelsel in gevaar zouden 
brengen. Aangezien daarvan geen sprake was, adviseerde het Committee de 
Zweedse regering om opnieuw te overleggen met de sociale partners teneinde 
tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.1915

De uitspraak van de ILO heeft (vooralsnog) niet geleid tot een wijziging 
van de wetgeving. De Zweedse regering geeft vooralsnog geen gevolg aan 
het oordeel. Mij is niet duidelijk of dat de uitkomst is van hernieuwd overleg 
met de sociale partners. De wetgeving is nog steeds van kracht en sociale 
partners hebben niet langer de vrijheid om pensioenontslag onder de 67 jaar 
af te dwingen. In een verslag van het eff ect van de aanbeveling heeft de ILO 
in 2004 opnieuw gevraagd de aanbevelingen over te nemen en haar op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen.1916 De ILO heeft echter geen harde 
sanctie-instrumenten om Zweden te dwingen gevolg te geven aan het ILO-
oordeel. Het lijkt er op – gezien het tijdsverloop – dat Zweden de inbreuk op 
de ILO-verdragen voor lief neemt. Het Zweedse model, waarbij veel autono-
mie wordt gelaten aan de sociale partners, vertoont hier haarscheurtjes.

§10.3 Afsnijden van uittredingsroutes

Ondanks de Europees gezien hoge eff ectieve pensioenleeftijd heeft ook 
Zweden te kampen gehad met vervroegde uittreding. In de praktijk beston-

1914 Het Committee verwijst naar Digest of decisions and principles of the Freedom of Association 
Committee, 4th edition, 1996, par. 848.

1915 GB. 286/11 (Part II) 286th session, Geneva, March 2003, Case no. 2171 concerning Sweden. 
Voor een uitgebreide analyse van deze zaak, zie K. Boonstra, Government Responsibility 
and Bargaining Scope within Article 4 of ILO convention 98, IJCLL 2004.

1916 Report no. 334, Vol. LXXXVII, 2004, Series B, no. 2.
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den er aan het einde van de vorige eeuw verschillende uittredingsroutes: 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en deeltijdpensioen.

Gebruikmaken van het wettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen was 
lange tijd de meest gebruikelijke manier om de arbeidsmarkt te verlaten vóór 
het bereiken van de ouderdomsleeftijd. Van 1970 tot 1991 was het voor werk-
nemers ouder dan 60 jaar die hun werkloosheidsuitkering hadden uitgeput 
mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen te ontvangen om arbeids-
marktredenen. Een hervorming in de jaren ’90 betekende een belangrijke 
aanscherping van de toegang tot het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het 
accent voor de toegang tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering werd verlegd 
naar medische redenen. In 1999 ontving nog zo’n 35% van de werknemers 
van 64 jaar een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering.1917

Het wettelijk deeltijdpensioen (delpension) werd in 1976 geïntroduceerd 
voor werknemers die tot aan hun voltijdpensioen in deeltijd wilden werken 
om een geleidelijke overgang van werk naar pensionering mogelijk te maken. 
Het deeltijdpensioen was mogelijk voor werknemers van 60 tot 65 jaar. De 
uitkering bedroeg aanvankelijk 65% van het verlies aan inkomen. Opname 
van deeltijdpensioen was mogelijk voor een kwart, de helft of driekwart. Als 
voorwaarde voor het deeltijdpensioen gold dat de werknemer niet beneden 
een bepaald aantal werkuren zou komen. Daarnaast moest er een minimaal 
aantal uren gestopt worden met werken. De minimumleeftijd om in aanmer-
king te komen voor deeltijdpensioen werd op 1 juli 1994 verhoogd naar 61 jaar. 
Bij de wijziging in 1994 werd het niveau verlaagd tot 55%. Als gevolg van de 
afspraken over het nieuwe pensioensysteem werd het deeltijdpensioen afge-
schaft. Vanaf 31 december 2000 is het niet langer mogelijk om de faciliteiten 
van het deeltijdpensioen te benutten.1918

De duur van de werkloosheidsuitkering voor 55-plussers bedroeg vanaf de 
jaren ’70 van de vorige eeuw 450 dagen. Voor anderen bedroeg de uitkerings-
duur 300 dagen. Vanaf 1987 konden werklozen aan het eind van de werkloos-
heidsperiode deelnemen aan een arbeidsmarktprogramma met re-integratie 
en tijdelijke publieke aanstellingen.1919 Aan het einde van de jaren ’80 was het 
eenvoudig om meerdere achtereenvolgende malen in aanmerking te komen 
voor een werkloosheidsuitkering.

1917 K.M. Anderson, The Politics of Early retirement in Sweden and Germany, Discussion paper 
ESPAnet, September 2005.; M. Palme, I. Svensson, Social security, Occupational pensions 
and retirement in Sweden, in: J. Gruber, D. Wise, Social security and retirement around the 
world, Chicago: University of Chicago Press, 1999, p. 355-402.

1918 E. Wadensjö, Part-time pensions and part-time work in Sweden, Discussion Paper IZA, 2006, 
p. 19; K.M. Anderson, The Politics of Early retirement in Sweden and Germany, Discussion 
paper ESPAnet, September 2005.

1919 K.M. Anderson, The Welfare State in the Global Economy: The Politics of Social Insurance 
Retrenchment in Sweden, Ph.D. dissertation: University of Washington 1998.
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De routes werden vaak gecombineerd tot een ‘werkloosheidspensioen’. 
De langere duur van de werkloosheidsuitkering voor 55-plussers betekende 
dat de eff ectieve uittreeddatum op 58 jaar en drie maanden kon liggen. Tot 
de leeftijd van 60 jaar kreeg de werknemer dan een werkloosheidsuitkering 
en vervolgens genoot hij een arbeidsongeschiktheidspensioen om arbeids-
marktredenen. Als gezegd zijn er verschillende maatregelen genomen om 
die routes tegen te gaan.

§10.4 Leeftijdsdiscriminatie

Op het moment van schrijven (juni 2007) heeft Zweden nog geen wettelijke 
regeling inzake leeftijdsdiscriminatie. Daarmee handelt Zweden in strijd 
met Europese regelgeving. De peildatum van de betreff ende EG-richtlijn die 
lidstaten voorschrijft wetgeving op het gebied van leeftijdsdiscriminatie tot 
stand te brengen, lag op 2 december 2003. Zweden maakte – net als Neder-
land, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – gebruik van de mogelijkheid 
in artikel 18 van de richtlijn om drie jaar uitstel te verkrijgen, tot 2 december 
2006.1920 Die termijn is ruim overschreden.

Uit het rapport van de Europese Commissie aan de Europese Raad over de 
implementatie van de Kaderrichtlijn blijkt dat de Zweedse regering in 2002 
een speciale onderzoekscommissie in het leven heeft geroepen om te beraad-
slagen over de uitbreiding van de bestaande antidiscriminatiewetgeving met 
de discriminatiegrond leeftijd. Een van de geïnstalleerde werkgroepen kreeg 
de wervende naam Senior 2005 en onderzocht de uitdagingen van de ver-
grijzing in het algemeen en leeftijdsdiscriminatie in het bijzonder. Dat heeft 
geleid tot meerdere rapporten over leeftijdsbeleid.1921 In het jaarverslag van 
de Europese Commissie over gelijkheid en non-discriminatie wordt op het 
uitblijven van wetgeving in Zweden verder niet ingegaan.1922 Bij brief van 31 
januari 2008 heeft de Europese Commissie Zweden een brief doen toeko-
men waarin is opgemerkt dat Zweden de Kaderrichtlijn niet naleeft omdat 
het verbod van leeftijdsonderscheid niet is omgezet in wetgeving.

1920 Report from the commission to the council, Implementation of the age and disability dis-
crimination provisions of Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a gene-
ral framework for equal treatment in employment and occupation, p. 1 en 3. Zie http://
ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/agehan_en.pdf .

1921 Senior 2005, Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åld-
rande befolkning. Statens Off entliga Utredningar (SOU) 2003:91, Senior 2005 (2002), Riv 
ålderstrappan! Livslopp i förändring, (Down with the Age Ladder! Changing views of the life 
course), SOU 2002:29

1922 Europese commissie, Gelijkheid en non-discriminatie, Jaarverslag 2006,
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Op 4 juni 2008 heeft de Zweedse Rijksdag een nieuwe antidiscrimina-
tiewet aangenomen.1923 De wet, waarin ook de discriminatiegrond leeftijd is 
opgenomen, moest op 1 januari 2009 in werking treden. De Ombudsman 
tegen discriminatie ziet toe op de naleving.

Verwacht mag worden dat een aantal leeftijdsgrenzen in de arbeidsvoor-
waarden tegen het licht moet worden gehouden. Zonder volledigheid te 
betrachten, noem ik de in cao’s opgenomen leeftijdsgrenzen en dienstjaren-
eisen om in aanmerking te komen voor een contractuele ontslagvergoeding. 
Een ander voorbeeld zijn extra vakantiedagen voor oudere werknemers.1924

§10.5 De oudedagsvoorziening

§10.5.1 Het Zweedse pensioenstelsel

De Zweedse oudedagsvoorziening is, zoals veel Europese pensioenstelsels,1925 
opgebouwd uit drie pijlers: een wettelijk pensioen, een aanvullend pensioen 
en de individuele pensioenvoorziening. Het wettelijk pensioen vormt de 
eerste en belangrijkste pijler. Meer dan 90% van de werknemers valt onder 
een tweede pensioenpijler via een aanvullende pensioenregeling die bij cao 
of individuele arbeidsovereenkomst is geregeld.1926 De privé pensioenvoorzie-
ning vormt de derde pijler en bestaat uit een individuele spaarregeling of 
pensioenverzekering. Deze derde pijler laat ik verder buiten beschouwing.

§10.5.2 Het belang van het wettelijk ouderdomspensioen

Het wettelijk ouderdomspensioen vormt de voornaamste inkomensbron om 
na pensionering in het levensonderhoud te voorzien. Meer dan twee derde van 
het inkomen na pensionering is afkomstig van het wettelijk ouderdomspen-
sioen.1927 In Nederland ligt het percentage volgens SEO op ruim de helft.1928

Nadat het wettelijk pensioenstelsel fi nancieel onder druk kwam te staan 
– onder meer door demografi sche factoren als vergrijzing en een stijgende 
levensverwachting – heeft Zweden aan het einde van de vorige eeuw het wet-

1923 Prop. 2007/08:95.
1924 Vergelijk The Local 6 December 2006, Sweden only EU-nation to allow age discrimination.
1925 European Commission 19 april 2001, The elimination of tax obstacles to the cross-border 

provision of occupational pensions, COM (2001) 214, p. 5.
1926 B. Könberg, E. Palmer, A. Sunden, The NDC Reform in Sweden: The 1994 Legislation to 

the Present, in: R. Holzmann, E. Palmer, Pension Reform, The world bank, Washington D.C, 
2006, p. 449-466.

1927 M. Palme, I. Svensson, 1999 houden het zelfs op 74%.
1928 L. Kok. D. Hollanders, Dutch lessons from the Swedish pension reform, SEO maart 2006, p. 9.
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telijk pensioenstelsel op ingrijpende wijze hervormd. Voor een goed begrip 
van (de noodzaak tot) die hervormingen en het huidige stelsel bespreek ik 
hieronder het oude stelsel en de hervormingen. Dat oude pensioenstelsel 
is mede van belang omdat het voor grote leeftijdscohorten nog steeds van 
toepassing is. Ook de vormgeving van de tweedepijlerpensioenen is mede 
ingegeven door het toentertijd geldende wettelijk pensioen. Het ‘oude’ wet-
telijk pensioenstelsel geldt nog steeds integraal voor het leeftijdscohort dat 
voor 1938 geboren is.1929 Voor het leeftijdschort tussen 1938 en 1954 geldt een 
overgangsregeling, waarbij het oude stelsel eveneens een rol speelt. Slechts 
voor werknemers geboren in 1954 of later geldt integraal het nieuwe pen-
sioenstelsel.

§10.5.3 Ontwikkelingen en achtergronden van het wettelijk pensioen

In 1913 werd een nationaal wettelijk pensioen geïntroduceerd, met premiebe-
taling en een middelentoets. Bepaalde groepen ontvingen al een pensioen via 
hun werkgever. Werknemers zonder pensioenregeling, zoals werknemers in 
de landbouwsector en de blauweboordensector, waren tot die tijd aangewezen 
op armenzorg of familie. Verschillende hervormingen maakten het wettelijk 
pensioen minder afhankelijk van de bijdrage. Daarbij werd tevens de mid-
delentoets versoepeld.

Een majeure hervorming volgde in 1948 met de komst van het fl at-rate 
basispensioen (folkpension). De hoogte van dat pensioen was niet meer 
afhankelijk van de inkomensafhankelijke bijdrage en het vermogen van 
de gepensioneerden. Het hogere basispensioen betekende een aanzienlijke 
verbetering van de positie van gepensioneerden.1930 Het basispensioen kon 
worden uitbetaald als een ouderdomspensioen (ålderspension), arbeids-
ongeschiktheidspensioen (förtidpension) of nabestaandenpensioen (efter-
levandepension). Het niveau van de pensioenuitkering werd aangepast aan 
het prijsniveau door indexatie aan de hand van de consumenten prijs index 
en koppeling aan een maandelijks door de overheid vastgesteld basisbedrag 
(bassbelop). In beginsel kwam iedere Zweedse ingezetene in aanmerking 
voor het basispensioen op voorwaarde dat hij in Zweden woonachtig was 
of in Zweden geregistreerd stond in het jaar waarop hij 62 jaar was en de 
vijf daaraan voorafgaande jaren. Na 1979 werd die eis aangescherpt. Om in 
aanmerking te komen voor een volledig basispensioen diende men veertig 
jaar in Zweden te verblijven of dertig jaar een inkomen van ten minste een 
basisbedrag per jaar te verdienen. Het folkpension werd gefi nancierd door 

1929 Een paar kleine aanpassingen zijn bij de hervorming geintroduceerd. Daar kom ik ter 
plaatse op terug.

1930 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 156-157.
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ongeveer zes procent belasting te heff en bij de werkgever. Daarnaast werd het 
equivalent van een bijdrage van 2% uit de algemene belastingopbrengsten 
genomen.1931

Het ouderdomspensioen werd uitbetaald vanaf de maand waarin de 
gerechtigde de leeftijd van 67 jaar bereikte. Op 1 juli 1976 werd de pensioen-
leeftijd verlaagd naar 65 jaar.

§10.5.3.1 Flexibilisering
Aanvankelijk konden mensen vanaf hun 63e jaar een aanvraag doen voor ver-
vroeging of uitstel van het ouderdomspensioen. Bij vervroegde pensionering 
werd de uitkering permanent 0,5% per maand gekort voor iedere maand dat 
de gerechtigde vóór de 65-jarige leeftijd met pensioen ging. Uitstel van het 
pensioen na 65 jaar – dat was mogelijk tot 70 jaar – leverde iedere maand een 
verhoging van het pensioen op met 0,7%.1932 Een ongehuwde gepensioneerde 
ontving 96% van het basisbedrag. In 2005 was het basisbedrag SEK 39 400 
(circa € 4.190). De gehuwde gepensioneerde met een partner die eveneens 
ouderdoms- of arbeidsongeschiktheidspensioen genoot, ontving 78,5% van 
het basisbedrag.1933 Tegelijk met de verlaging van de algemene pensioenleef-
tijd naar 65 jaar op 1 juli 1976 werd vervroeging vanaf 60 jaar mogelijk. Door 
de hervorming naar het nieuwe pensioensysteem werd de vroegste ingangs-
datum op 1 januari 1998 weer verhoogd naar 61 jaar. De standaardleeftijd 
bleef 65 jaar.

§10.5.3.2 Het wettelijk aanvullend pensioen (ATP)
Ondanks het basispensioen bleven er in de totale oudedagsvoorziening aan-
zienlijke verschillen bestaan tussen groepen werknemers. Zo was er in de 
witteboordensector een inkomensgerelateerd aanvullend pensioen. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd een overheidscommissie in het leven geroepen 
om de mogelijkheden van een inkomensgerelateerd aanvullend pensioen 
voor werknemers te onderzoeken. Verschillende rapporten en heftige poli-
tieke verwikkelingen1934 later leidde dat uiteindelijk in 1960 tot de introduc-
tie van het wettelijk aanvullend pensioen, het allmän tillägspension (ATP). 
Vanaf dat moment tot de hervorming in 1999 bestond het Zweedse wettelijke 

1931 B. Könberg, E. Palmer, A. Sunden, p. 451.
1932 M. Ohlson, Pension eligibility and retirement behavior: did the 1979 Swedish pension reform 

aff ect immigrant retirement behavior?, licentiate thesis in economics, Växjö University 2004, 
p. 8.

1933 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 157-158.
1934 B. Könberg, E. Palmer, A. Sunden, p. 451 omschrijven de totstandkoming van de wet als een 

van de zwaarste politieke gevechten in de Zweedse geschiedenis. De ATP werd na onder 
meer een referendum met een meerderheid van één stem aangenomen.
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pensioen uit een basispensioen (folkpension) en een inkomensgerelateerde 
aanvulling, het ATP.

Tabel 10.7 Het oude wettelijk ouderdomspensioen

Hoogte uitkering

(Defi ned Benefi t)

Financiering

ATP

(Inkomensafhankelijk)

Belasting

13,5 %

Folkpension

(Flat rate)

7,45 %

Het folkpension bleef een fl at-rate uitkering die onafhankelijk was van inko-
men. De omvang van het wettelijk aanvullend pensioen was daarentegen 
afhankelijk van het pensioengevend inkomen (pensionsgrundande inkomst). 
Dit pensioengevend inkomen was gelijk aan het inkomen uit arbeid minus 
het door de overheid vastgestelde basisbedrag aan het begin van het jaar. 
Het maximale pensioengevend inkomen was 7,5 maal het basisbedrag. De 
werknemer1935 kreeg jaarlijks pensioenpunten (pensionspoäng) toegekend, 
bestaande uit zijn pensioengevend inkomen gedeeld door het basisbedrag. Er 
konden maximaal 6,5 pensioenpunten per jaar worden verdiend. Jaren voor 
de leeftijd van 16 jaar telden niet mee.

Om bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd aanspraak te kunnen maken 
op een volledig inkomensgerelateerde pensioenuitkering moest de werk-
nemer minimaal dertig jaren hebben bijgedragen. Het uitkeringsniveau werd 
dan gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de bestverdienende vijftien 
jaren, vermenigvuldigd met 60% en het (prijs)basisbedrag.

ATP = 0,6 x basisbedrag x gemiddelde pensioenpunten

Om in aanmerking te komen voor een aanvullend pensioen moet de werk-
nemer minimaal drie contributiejaren hebben. In het geval er minder dan 
vijftien ATP-jaren waren, werd de gemiddelde waarde van de bijgedragen 
jaren genomen. De werknemer die minder dan dertig jaar had bijgedragen, 
kreeg naar rato een korting op zijn aanvullend pensioen. Zo kreeg de werk-

1935 Ik beperk mij hier tot werknemers en laat andere groepen, zoals zelfstandigen, buiten 
beschouwing.
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nemer met vijftien contributiejaren de helft (15/30) van zijn wettelijk aanvul-
lend pensioen.

Vervroegde pensionering was mogelijk vanaf 61 jaar, zowel voor het basis-
pensioen als voor het wettelijk aanvullend pensioen. Bij pensionering vóór 
65 jaar werd de uitkering 0,5% per maand gekort. Pensionering op 61-jarige 
leeftijd betekende dus een korting van 24%. Uitstel van pensionering na 65 
jaar leverde de werknemer 0,7% per maand op (maximaal tot 70 jaar).

Mensen die niet in aanmerking kwamen voor ATP kregen een pensioen-
supplement. De omvang daarvan was ongeveer de helft van het basispen-
sioen. Bovendien konden zij onder bepaalde voorwaarden (een middelentoets) 
subsidie voor huisvesting ontvangen.

Het ATP werd gefi nancierd door (ten tijde van de hervorming in de jaren 
’90) 13% belasting te heff en bij de werkgever. Dat was bij lange na niet genoeg 
om de werkelijke kosten te dekken. Daarom moest diep in de reserves worden 
getast. De reële kosten lagen in 1995 rond de 20%, waarbij het ATP zo rond 
de 17,6% kostte en het pensioensupplement 2,2% van de loonsom.1936 Dat per-
centage van 20% vormde een belangrijke indicator bij de vormgeving van het 
premiepercentage in het nieuwe systeem.1937

§10.5.4 De aanleiding voor hervorming

Een toenemende levensverwachting, stagnatie van de groei van de arbeids-
markt (en het aantal bijdragende werknemers) in verhouding tot het aantal 
pensioengerechtigden en de naderende pensioengolf van de naoorlogse baby-
boomers zetten de betaalbaarheid van het wettelijk pensioen onder druk.1938 
Bovendien was de periode waarin mensen actief waren op de arbeidsmarkt 
en pensioenpremies bijdroegen korter geworden. Zij traden later toe tot de 
arbeidsmarkt en stopten eerder met werken.1939 Actuariële berekeningen leid-
den tot de conclusie dat de pensioenbijdrage aanzienlijk zou moeten worden 
verhoogd. Dat vormde een bedreiging voor de intergenerationele solidariteit 
tussen jong en oud. Na een rapport van een pensioencommissie in 1990 
bracht de economische recessie in de jaren ’90 de acute noodzaak tot hervor-
ming van het pensioenstelsel hoog op de politieke agenda. Na verkiezingen 

1936 Ministry of Health and Social Aff airs, Refromerat Pensionssystem (A New Pension System), 
Sweden’s offi  cial Publications SOU 1994, 21, Stockholm: Allmänna Förlaget, 1994. Om 
fi nanciële stabiliteit te behouden zou het percentage in 2015 naar 24% zijn gestegen.

1937 K.M. Anderson, The Politics of Retrenchment in a Social Democratic Welfare State, Compa-
rative Political Studies 2001, p. 1063-1091. 

1938 A. Röstberg, B. Andersson, T. Lindh, Stimulating the future pension wealth and retirement 
saving in Sweden, Institutet för framtidsstudier 2005/6, p. 1; The Swedish national strategy 
report on Adequate and sustainable pensions, juli 2005, p. 4.

1939 E. Wadensjö, Part-time pensions and part-time work in Sweden, Discussion Paper IZA, 2006.
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in 1992 werd een pensioenwerkgroep1940 ingesteld met de opdracht het pen-
sioensysteem te hervormen.1941

Naast de fi nanciële noodzaak kleefde er een aantal nadelen aan het ATP-
systeem. Personen met veel contributiejaren kwamen er ten opzichte van 
werknemers met minder dienstjaren soms bekaaid af. Ook werknemers met 
een steilere inkomenscurve profi teerden van het systeem. Een werknemer 
die op 35-jarige leeftijd startte en dertig jaar premies betaalde, kon hetzelfde 
(of zelfs een hoger) pensioenniveau bereiken als een generatiegenoot die tien 
jaar langer had gewerkt.

Bij de hervorming van het wettelijk ouderdomspensioen werden de uit 
de algemene middelen omslaggefi nancierde nabestaanden- en arbeidsonge-
schiktheidspensioenen fi nancieel gescheiden van het ouderdomspensioen. 
Dat werd daarmee fi nancieel autonoom.

§10.5.5 Het nieuwe wettelijk pensioenstelsel

De meest in het oog springende wijziging van het in 1999 in werking getre-
den wettelijk pensioenstelsel is de overstap van een defi ned benefi t naar een 
notional defi ned contribution (NDC) stelsel. Het NDC-model heeft navolging 
gekregen in enkele andere EU-landen, zoals Polen, Letland en Italië.1942

De hoogte van het wettelijk ouderdomspensioen wordt bepaald door de 
som van het omslaggefi nancierde inkomenspensioen en het kapitaalgedekte 
premiepensioen.1943 Als minimumvoorziening is er een garantiepensioen.

Tabel 10.8: Het wettelijk ouderdomspensioen in Zweden

Hoogte uitkering Financiering Leeftijd

premiepensioen

2,5%

kapitaaldekking 61+

inkomenspensioen

16%

omslagstelsel 61+

(garantiepensioen) algemene belastingen 65 jaar

1940 De werkgroep bestond uit een vertegenwoordiger van elke partij in het parlement en enkele 
experts.

1941 E. Palmer, The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues, Working papers in 
social insurance, June 2000.

1942 E. Whitehouse, Pensions panorama, Retirement-income systems in 53 countries, The World 
Bank, Washington D.C. 2007, p. 8.

1943 Lag om inkomstgrundad ålderspension, SFS 1998:674.
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De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van het inkomen en het 
aantal premiebijdragen. Boven de maximuminkomensgrens1944 – 8,07 maal 
het door de overheid vastgestelde basisbedrag (in 2005 8,07 x SEK 43 300, 
omgerekend ongeveer € 37.163)1945 – wordt geen wettelijk pensioen verwor-
ven.

§10.5.5.1 Inkomenspensioen
De omslaggefi nancierde premie van 16% wordt gebruikt om lopende uitke-
ringen mee te betalen. Niettemin is de fi ctieve bijdrage van 16% van het loon 
(tot de maximuminkomensgrens) het uitgangspunt voor de pensioenuit-
kering van de werknemer. De waarde van zijn fi ctieve individuele pensioen-
kapitaal (notional account) geeft aanspraak op een toekomstig pensioen. Het 
fi ctieve kapitaal is gebaseerd op de som van de (geïndexeerde) bijdragen en 
het rendement op het kapitaal. Dat rendement wordt gekoppeld aan de loon-
groei per capita. Daarbij wordt uitgegaan van een fi ctief rendement van 1,6%. 
Op het moment van pensionering wordt het fi ctieve kapitaal omgezet in een 
pensioenuitkering via de zogenaamde annuitisation divisor. De hoogte van 
de uitkering is afhankelijk van het reële rendement en de levensverwachting. 
Bij een werkelijk rendement van 2% en een consumentenprijsindex van 1% 
wordt de uitkering verhoogd met 1,4% (3% – 1,6%). Een hoger werkelijk ren-
dement (hoger dan 1,6%) betekent voor een werknemer die met pensioen gaat 
een hoger pensioenkapitaal dan blijkt uit zijn jaaroverzicht (een felgekleurde 
oranje envelop). Dat resulteert in een hogere uitkering. Andersom geldt dat 
een lager rendement dan 1,6% leidt tot een lagere uitkering dan begroot in het 
pensioenoverzicht. Het kapitaal wordt aan de hand van de levensverwachting 
omgezet in een levenslange uitkering. Wie later met pensioen gaat, krijgt 
wegens de kortere resterende levensverwachting een hoger pensioen.1946

Door rekening te houden met de levensverwachting en het reëel rende-
ment heeft de notional account trekken van een generatierekening. Bij het 
bepalen van de levensverwachting wordt een voor mannen en vrouwen gelijk 
(unisex)tarief gehanteerd. Het criterium levensverwachting leidt er toe dat 
het pensioen voor het leeftijdscohort dat geboren is in 1990 en in 2055 met 
pensioen gaat 14% lager is dan voor het cohort dat in 1940 geboren is en in 
2005 met pensioen is gegaan. Om hetzelfde pensioenniveau te halen, moet 
de lichting uit 1990 26 maanden langer werken.1947

1944 §1 hoofdstuk 2, Lag om inkomstgrundad ålderspension, (SFS 1998:674).
1945 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 15. 
1946 The Swedish National Pension System, Socialdepartementet, september 2003, p. 4-5.
1947 SEO, p. 10.
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§10.5.5.2 Het premiepensioen
Een kapitaalgedekte premiebijdrage van 2,5%1948 van het (maximum)loon 
vormt de basis voor het premiepensioen. De werknemer heeft de vrijheid om 
het premiekapitaal te beleggen in maximaal vijf fondsen die geregistreerd 
staan bij de toezichthoudende instantie, de Pensioenpremieautoriteit (Premi-
umpensionsmyndigheten of PPM). PPM fungeert als een clearinghouse.1949 
De werknemer heeft zijn eigen rekening bij PPM met een overzicht van de 
fondsen waarin hij deelneemt en hoeveel geld beschikbaar is voor het premie-
pensioen. Het premiepensioen is afhankelijk van de rendementen op de fond-
sen waarin de werknemer zijn geld heeft belegd. De werknemer kiest het risi-
coprofi el (off ensief, neutraal of defensief) van zijn investering. Een eenvoudig 
alternatief is een levenscyclus- of generatiefonds. Zo’n fonds richt zich op een 
leeftijdscohort, waarbij in de jonge jaren relatief off ensief (veel in aandelen) 
belegd wordt. Naarmate de pensioendatum nadert, bouwt het generatiefonds 
meer veiligheid in, bijvoorbeeld door het pensioenkapitaal te investeren in 
obligaties. De hoogte van het premiepensioen is tevens afhankelijk van de 
gekozen ingangsdatum van het pensioen en de resterende levensverwachting 
van het leeftijdscohort. PPM betaalt de pensioenuitkeringen. Ieder fonds dat 
aan de voorwaarden voldoet, kan een licentie aanvragen bij PPM. Vervolgens 
tekent het fonds een contract met PPM, waarin het de voorwaarden van PPM 
onderschrijft. Het aantal deelnemende fondsen is in korte tijd toegenomen 
van 450 naar 700. De premies van werknemers die geen actieve keuze maken, 
komen terecht in het Premiesparfondsen. Dat fonds wordt beheerd door de 
overheid via het zogenaamde Zevende Pen sioenfonds, Sjunde AP-fondsen. 
Dit fonds bevat een medium tot hoog risico: meer dan 80% wordt belegd in 
wereldwijde aandelen. Bij een actieve keuze – hetgeen op elk moment moge-
lijk is – kan niet worden teruggekeerd naar het overheidsfonds.

In 2000 kozen werknemers voor de eerste keer de fondsen om het pre-
miepensioen te beleggen. Twee derde van de deelnemers maakte een actieve 
keuze. De deelnemer kan op elk moment na de leeftijd van 61 jaar een uit-
kering aanvragen bij de Försäkringskassan (vergelijk de Nederlandse SVB), 
onafhankelijk van het inkomenspensioen. De uitkering is levenslang maar 
mag in hoogte fl uctueren.1950 Het is namelijk mogelijk om het geld na pen-
sionering in het fonds te laten renderen. De hoogte van de uitkering is dan 
afhankelijk van de resultaten. Er kan tevens gekozen worden voor een gega-
randeerd bedrag.1951 Eind december 2006 was er voor een bedrag van zo’n 25 

1948 §3 hoofdstuk 4 Lag om inkomstgrundad ålderspension, (SFS 1998:674). 
1949 Eenvoudig gezegd zorgt een clearinghouse voor de administratie van transacties, houdt zij 

margeverplichtingen bij en zorgt zij voor de levering van stukken.
1950 B. Könberg, E. Palmer, A. Sunden, p. 459-460.
1951 The Swedish national strategy report on Adequate and sustainable pensions, juli 2005, 
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biljoen Zweedse kronen (2,66 biljoen Euro) geïnvesteerd in premiepensioen. 
In april 2007 konden ongeveer 130.000 werknemers voor de eerste maal 
bepalen in welke fondsen hun premies werden belegd.1952

§10.5.5.3 Garantiepensioen
Het garantiepensioen is een oudedagsvoorziening op een minimumniveau 
voor het geval het inkomens- en het premiepensioen onder een bepaald 
uitkeringsniveau komen. Als vereiste geldt dat betrokkene voorafgaand aan 
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar minimaal drie jaar in Zweden moet 
hebben gewoond. Het maximale garantiepensioen in 2007 bedraagt SEK 
7153,- (€ 759,92) per maand voor een alleenstaande en SEK 6 380,- (€ 677,80) 
voor een gehuwd persoon.1953 Om een volledig garantiepensioen te genieten 
moet betrokkene veertig jaar in Zweden hebben gewoond. Het garantiepen-
sioen gaat op zijn vroegst in bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en 
wordt gefi nancierd uit de algemene belastingopbrengsten.1954 Het niveau ligt 
op ongeveer 30% van het gemiddelde loon.1955 Bij het bepalen van de hoogte 
van het garantiepensioen wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van 
ander wettelijk pensioen (zoals het wettelijk nabestaandenpensioen). Ander 
pensioeninkomen wordt buiten beschouwing gelaten.1956

§10.5.6 De wettelijke pensioenleeftijd en deeltijdpensioen

Het Zweedse ouderdomspensioen kent – anders dan de Nederlandse AOW – 
geen vaste wettelijke pensioenleeftijd. Slechts het garantiepensioen kent een 
vaste leeftijdsgrens van 65 jaar. Afgezien daarvan kan de werknemer binnen 
een bepaalde bandbreedte zelf bepalen wanneer hij zijn pensioen laat ingaan. 
De werknemer kan zijn wettelijk ouderdomspensioen laten ingaan vanaf 61 
jaar.1957 De uitkering bij 61 jaar is ongeveer 30% lager dan bij pensionering op 
65-jarige leeftijd. Bij vervroegde pensionering wordt de uitkering actuarieel 
gekort. Er geldt geen maximumleeftijd waarop het wettelijk pensioen ingaat. 

p. 7; PPM, How your premium pension works, zie ook http://www.ppm.nu/dbfi les/pdf/
Din_ppension_ENG.pdf.

1952 www.ppm.nu (geraadpleegd 25 juni 2008).
1953 Ministry of health and social aff airs, Facts about elderly in Sweden, September 2007, zie 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/76/69/75ea1360.pdf. Het bedrag is respectie-
velijk 2,13 maal het basisbedrag voor een alleenstaande en 1,90 maal dat bedrag voor een 
gehuwde, zie ook Regeringskansliet, Old age pensions in Sweden, July 2000.

1954 A. Röstberg, B. Andersson, T. Lindh, p. 3.
1955 B. Könberg, E. Palmer, A. Sunden, p. 455.
1956 The Swedish National Pension System, Socialdepartementet, september 2003, p. 6.
1957 Aanpassing van de minimumleeftijd aan de (stijgende) levensverwachting geeft Zweden 

een beleidsinstrument om vervroegde uittreding duurder – en dus onaantrekkelijker – te 
maken. 
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De onder het oude pensioensysteem gangbare maximumleeftijd van 70 jaar 
is afgeschaft.

Het recht om tot 67 jaar te blijven werken speelt vermoedelijk een belang-
rijke rol in de beeldvorming van werknemers en werkgevers. Er ligt niet 
langer een denkbeeldige eindstreep bij de leeftijd van 65 jaar.

Werknemers kunnen kiezen voor een deeltijdpensioen van 25%, 50% 
of 75%. Het premiepensioen kan onafhankelijk van het inkomenspensioen 
worden opgenomen. Gepensioneerden kunnen hun deeltijdpensioen aanpas-
sen zo vaak als zij willen.1958

§10.5.7 Financiering

De pensioenpremie bedraagt in totaal 18,5% van het pensioengevend inko-
men.1959 De werkgever houdt de wettelijke pensioenpremie in.1960 Werkgevers 
betalen 10,21% van het loon van de werknemer ten behoeve van het wettelijk 
pensioen, zo volgt uit de belastingwetgeving.1961 De werkgeversbijdrage is niet 
gelimiteerd tot de hiervoor in §10.5.5 genoemde maximuminkomensgrens, 
zodat altijd 10,21% van het gehele inkomen wordt afgedragen. Het surplus 
van de premie boven de inkomensgrens wordt afgedragen aan de Zweedse 
belastingautoriteit (de Skatteverket). De werkgever betaalt namens de werk-
nemer 7% premie.1962 Via een ingewikkelde berekening correspondeert de 
17,21% met 18,5% van het pensioengevend inkomen. De oorzaak voor dit 
ogenschijnlijke verschil is dat de 7% werknemersbijdrage van het inkomen 
wordt afgetrokken voordat het pensioengevend inkomen wordt berekend. 
Anders geformuleerd, 17,21%/(1-0.07) = 18,5%. Het pensioengevend inkomen 
heeft een maximum van 7,5 maal het basisbedrag en dat komt overeen met 
93% maal 8,07 (=7,5). Vanuit maatschappelijk oogpunt worden sommige 
groepen ondanks een verlies van inkomen geheel of gedeeltelijk gecompen-
seerd voor inkomensverlies. Via de fi ctieve pensioenrekening wordt ondanks 
het ontbreken van een premie een pensioenbedrag toegekend aan de notional 
account. Dat is onder meer het geval bij personen die de zorg voor kleine 
kinderen hebben, studenten en mensen in militaire dienst.1963 Die bijdragen 
worden gefi nancierd via de algemene belastingopbrengsten en zijn – evenals 
het garantiepensioen – uitingen van sociaal beleid en solidariteit.

1958 Försäkringskassan, Drawing your pension and variable pension age, November 2007.
1959 Het pensioeninkomen bestaat uit loon en uitkeringen uit sozialezekerheid en werkloos-

heidsverzekeringen, zie daarvoor hoofdstuk 2 Lag om inkomstgrundad ålderspension.
1960 Hoofdstuk 1 §1 en hoofdstuk 5 Skattebetalningslag (1997:483), Lag om allmän pensiosnav-

gift (SFS 1994:1744) §6.
1961 §26-27 hoofdstuk 2 Socialavgiftslag (SFS 2000:980)
1962 §2 Lag om allmän pensionsavgift (SFS 1994:1744).
1963 The Swedish National Pension System, Socialdepartementet, september 2003, p. 4.
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§10.5.8 Overgangsrecht

Bij de hervorming van het pensioenstelsel is overgangsrecht tot stand 
gebracht. Een korte overgangsperiode zou personen benadelen die er bewust 
voor gekozen hadden om zich laat op de arbeidsmarkt te begeven. Onder het 
ATP-regime leidde dat niet tot een lager pensioen. In het nieuwe pensioen-
systeem leidt latere toetreding wel tot een lager pensioen. Uiteindelijk koos 
de wetgever er voor om personen geboren vóór 1938 geheel onder het oude 
regime – folkpension en atp – te laten vallen.

Voor personen geboren tussen 1938 en 1954 geldt een bijzondere over-
gangsbepaling. Het pensioen van personen die in 1938 zijn geboren wordt 
voor 80% bepaald door het oude regime en voor 20% door het nieuwe regime. 
Via een stapsgewijze verhoging van 5% per jaar wordt dat verschil langzaam 
weggewerkt. Het pensioen van iemand die in 1940 is geboren, wordt bijvoor-
beeld voor 30% op basis van het nieuwe systeem berekend. Degenen die in of 
na 1954 zijn geboren vallen geheel onder het nieuwe stelsel.1964

Het overgangsrecht zorgt voor een geleidelijke overgang van het oude naar 
het nieuwe pensioenstelsel. Doordat het nieuwe pensioensysteem nog niet 
voor iedereen geldt, is het (nog) niet goed mogelijk om conclusies te verbin-
den aan de (beoogde) eff ecten van de stelselhervorming.

§10.5.9 Wettelijk pensioen als stimulans om langer door te werken

Het aantrekkelijke van de NDC-methode vanuit het perspectief van intergene-
rationele solidariteit is dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast aan de 
levensverwachting. Dat maakt het wettelijk pensioen vergrijzingsbestendig. 
Opgemerkt is dat die fi nanciële soliditeit NDC een voordeel geeft ten opzichte 
van defi ned benefi t regelingen met een vaste uitkering.1965

De fl exibele pensioenleeftijd biedt de werknemer de ruimte om het 
moment van pensionering te bepalen. Hij kan daarbij rekening houden met 
de hoogte van zijn pensioenuitkering, die mede afhankelijk is van de levens-
verwachting. De mogelijkheid om vanaf 61 jaar het wettelijk pensioen te laten 
ingaan kan ondanks de actuariële korting leiden tot vervroegde uittreding 
van oudere werknemers. Doorwerken loont echter op drie manieren. Ten 
eerste kan het kapitaal langer oprenten door uitstel van de ingangsdatum 
van de uitkering. Ten tweede wordt er voor de langer doorwerkende werk-

1964 E. Palmer, The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues, Working papers in 
social insurance, June 2000, p. 18-19. The Swedish National Pension System, Socialdepar-
tementet, september 2003, p. 17-18.

1965 E. Palmer, The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues, Working papers in 
social insurance, June 2000, p. 11.
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nemer meer premie ingelegd, zodat het pensioenkapitaal groter is. Ten derde 
is de levensverwachting lager en hoeven er minder uitkeringen gedaan te 
worden. Die drie factoren zorgen voor een hogere pensioenuitkering. Deze 
pensioenrechtelijke impuls om langer door te werken wordt arbeidsrechtelijk 
ondersteund door het recht om door te werken tot 67 jaar. Ter vergelijking: de 
Nederlandse AOW bevat thans geen stimulans om langer door te werken.

De pensioenrechtelijke prikkel om langer door te werken geldt niet voor 
iedereen. Werknemers met een laag (pensioen)inkomen zijn weliswaar ver-
zekerd van de inkomenszekerheid van een minimumpensioen maar langer 
werken leidt niet altijd tot een hoger pensioen. Werknemers die in aanmer-
king komen voor het garantiepensioen hebben niet de keuze om eerder met 
pensioen te gaan. Uit onderzoek bleek dat werknemers die minder dan 20 jaar 
werken en het garantiepensioen ontvangen, er op vooruit gaan. Vrouwen die 
minder dan 40 jaar werkten zouden er op achteruitgaan. Om hetzelfde pen-
sioen te ontvangen als in het oude systeem moet veertig jaar premie worden 
betaald. Voor zo’n 80% van de werknemers daalde de pensioenuitkering met 
7 a 8%.1966 Een neveneff ect van de omschakeling van defi ned benefi t naar 
defi ned contribution is de vermindering van de solidariteit.1967

Een ander mogelijk nadeel van het defi ned contribution is de onzekerheid 
voor de werknemer over de hoogte van zijn pensioen. Hij heeft immers geen 
vaststaande pensioenuitkering meer en resultaten in het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst. Hoe men het ook wendt of keert, het rendement 
en daarmee de hoogte van de uitkering blijft onzeker. Daar staat het vangnet 
van het garantiepensioen tegenover.

§10.5.10  Contractueel aanvullend pensioen

§10.5.10.1 De complementaire functie van het aanvullend pensioen
Er is geen wettelijke verplichting voor een werkgever om het wettelijk pen-
sioen aan te vullen. Voor meer dan 90% van de werknemers wordt het wette-
lijk pensioen echter aangevuld via een pensioen uit de arbeidsverhouding.1968 
Veel werkgevers zijn via hun lidmaatschap van een werkgeversorganisatie 
gebonden aan een collectieve pensioenregeling. Niet aangesloten werkgevers 
hebben vaak aansluitingsovereenkomsten (hängavtal) gesloten met de betref-
fende vakorganisatie. De inhoud van het aanvullend pensioen wordt bepaald 
door de collectieve afspraken over de arbeidsvoorwaarde pensioen die door 

1966 SOU 1994b.
1967 K.M. Anderson, The Politics of Retrenchment in a Social Democratic Welfare State, Compa-

rative Political Studies 2001, p. 1080.
1968 E. Whitehouse, Pensions panorama, Retirement-income systems in 53 countries, The World 

Bank, Washington D.C. 2007, p. 44.
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sociale partners op centraal niveau in de vier belangrijkste beroepsgroepen 
(‘profession-based’) zijn gemaakt. Die beroepsgroepen dekken samen zo’n 
80% van de werknemers en zijn te onderscheiden in de al genoemde groepen 
witteboorden, blauweboorden, centrale overheid en lokale overheid. Sociale 
partners houden bij de vormgeving van het aanvullend pensioen rekening 
met het wettelijk pensioen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wijzigin-
gen in het wettelijk ouderdomspensioen hun weerslag hebben (gehad) in de 
aanvullende pensioenen (zie §10.5.10.3 en verder).

De contractuele pensioenen bestaan aanzienlijk langer dan het wettelijk 
ouderdomspensioen.1969 De eerste pensioenen dateren uit de 18e eeuw en 
werden getroff en voor overheidswerknemers. Reeds in 1756 kreeg het mili-
tair personeel een privaat pensioen. Civiele werknemers in overheidsdienst 
volgden in 1770. Een groep die lange tijd geen pensioenvoorziening kende, 
waren de werknemers in de blauweboordensector, enkele uitzonderingen 
(ondernemingen) daargelaten. Na de introductie van het wettelijk aanvullend 
pensioen (ATP) in 1960 werden de contractuele aanvullende pensioenen 
voor overheidswerknemers en witteboordenwerknemers in de private sector 
omgezet in aanvullingen op het wettelijk pensioen (inclusief ATP). Voor 
werknemers in de blauweboordensector werd het contractueel aanvullend 
pensioen in eerste instantie beëindigd. Uiteindelijk werd ook in die sector 
in 1973 een contractueel aanvullend pensioen overeengekomen.1970 Het aan-
vullend pensioen kreeg een complementaire functie en bouwt voort op het 
wettelijk pensioen.

§10.5.10.2 Fiscale aspecten
De fi scale behandeling van pensioenen is een instrument dat het gebruik 
van aanvullend pensioen kan bevorderen. Zonder daar uitvoerig bij stil te 
staan, merk ik het volgende op. In het Zweedse belastingrecht is de omkeer-
regel van toepassing op aanvullende pensioenregelingen die volgens de wet 
als ouderdomsverzekering kunnen worden aangemerkt. Is sprake van zo’n 
ouderdomsverzekering dan zijn de premies die de werkgever betaalt aftrek-
baar van het belastbare inkomen. Het later uitgekeerde pensioen is bij de 
gepensioneerde werknemer, de begunstigde van de verzekering, volledig aan 
de inkomstenbelasting onderworpen.1971 Premies voor de bijdragen zijn voor 
de werkgever aftrekbaar wanneer het jaarlijkse bedrag niet meer dan 35% 
van het huidige of vorige jaarinkomen bedraagt en een vastgesteld bedrag (10 

1969 E. Wadensjö, The welfare mix in pension provisions in Sweden: in M. Rein, E. Wadensjö 
(eds.), Enterprise and the Welfare State, Cheltenham, Uk & Lyme 1998.

1970 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 161-162.
1971 Hoofdstuk 58 Inkomstskattelag (SFS 1999:1229). Zie ook HvJ EG 26 juni 2003, C-422/01, 

(Skandia), r.o. 9.
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maal het basisbedrag) per werknemer niet overstijgt.1972 Daarmee is er een 
plafond aan het bedrag dat als aanvullend ouderdomspensioen kan worden 
aangemerkt.

Een pensioenleeftijd lager dan 55 jaar is fi scaal niet toegestaan.1973 Bij een 
lagere pensioenleeftijd zijn de premies fi scaal niet aftrekbaar. Eveneens ver-
eist fi scale facilitering van het ouderdomspensioen een minimale uitkerings-
duur van vijf jaar.1974 Wanneer een aanvullend pensioen geen ouderdomsver-
zekering maar een kapitaalverzekering is, geldt de omkeerregel niet. In dat 
geval wordt direct belasting geheven over de premie.1975

§10.5.10.3 Het Zweedse model
Een pensioenwet met voorschriften over de inrichting van de pensioenrege-
ling – zoals in Nederland – kent Zweden niet.1976 De aanvullende pensioenen 
worden niet of nauwelijks beheerst door wetgeving. Bij een revisie van de 
verzekeringsgerelateerde wetgeving in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 
verzetten sociale partners zich met succes1977 tegen overheidsregulering. Wet-
geving zou ten koste gaan van de contractsvrijheid, de fl exibiliteit en het maat-
werk in de bedrijfstak of onderneming.1978 De regelgeving inzake pensioenen 
is voornamelijk van verzekeringstechnische aard. Veel werkgevers besteden 
hun contractuele pensioenverplichtingen uit aan verzekeringsmaatschap-
pijen. Er is fi nancieel toezicht op pensioenuitvoerders door de Finansinspek-
tionen.1979 Dat aspect laat ik verder buiten beschouwing.

Door de grote contractsvrijheid – het Zweedse model laat zich hieraan 
herkennen – zijn de contractuele aanvullende pensioenregelingen het resul-
taat van onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Hieronder bespreek ik de vier grote contractuele aanvullende pensioenrege-
lingen in de verschillende sectoren. De wijzigingen in het wettelijk ouder-
domspensioen hebben hun invloed gehad op de contractuele aanvullende 
pensioenen, die naar aanleiding daarvan zijn gewijzigd. Aangezien de oude 
pensioenregelingen nog steeds relevant zijn voor oudere leeftijdscohorten, 
zal ik die waar mogelijk eveneens weergeven. Na de bespreking van de ver-
schillende regelingen, geef ik een overzicht op hoofdlijnen.

1972 §5-6 hoofdstuk 28 Inkomstskattelag (SFS 1999:1229).
1973 Inkomstskattelag (1999:1229), hoofdstuk 58 §10 en § 24.
1974 §11 hoofdstuk 58 Inkomstskattelag.
1975 Hoofdstuk 8 §14 Inkomsteskattelag (SFS 1999:1229).
1976 Vergelijk The Swedish national strategy report on Adequate and sustainable pensions, juli 

2005, p. 7.
1977 De verschillende rapportages van een ingestelde commissie (Försakringsrättskommittén) 

leidden niet tot wetgeving.
1978 G. Sebardt, p. 85-86.
1979 Voor verdere informatie (in het Engels) verwijs ik naar de website van Finansinspektionen 

www.fi .se.
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§10.5.10.4 De blauweboordensector
Het aanvullend pensioen in de blauweboordensector is in navolging van het 
wettelijk pensioen gewijzigd van een defi ned benefi t naar een defi ned con-
tribution regeling. Van 1973 tot 1998 gold in de blauweboordensector net als 
in het wettelijk pensioen een defi ned benefi t regeling. De hoogte van het bij-
zonder aanvullend pensioen (särskild tillägspension of STP) was mede gere-
lateerd aan het wettelijk aanvullend pensioen (ATP). De STP-regeling geldt 
nog steeds onverkort voor diegenen geboren vóór 1932 en is eveneens van 
belang (wegens overgangsrechtelijke bepalingen) voor werknemers geboren 
vóór 1967.

De regeling werd gefi nancierd door een jaarlijkse werkgeversbijdrage te 
betalen aan de door werkgeversvereniging SAF (Svenska Arbetsgivareför-
eningen) en werknemersvereniging LO (Landsorganisationen) beheerde ver-
zekeringsmaatschappij AMF pension. Boven de inkomensgrens van het wet-
telijk ouderdomspensioen (7,5 maal het basisbedrag) was men niet verzekerd. 
De bijdrage moest de lopende uitkeringen dekken en geschiedde dus op basis 
van een omslagstelsel. De pensioengerechtigde leeftijd was 65 jaar. Eerder 
kon geen aanspraak worden gemaakt op het pensioen. Bij uitstel, mogelijk tot 
70 jaar, werd per uitgestelde maand het pensioen met 0,7% verhoogd. Om in 
aanmerking te komen voor het pensioen moest de werknemer tussen de 55 
en 64 jaar tenminste drie pensioenjaren hebben verdiend. Een vol pensioen-
jaar verkreeg de werknemer die minimaal 832 uur gewerkt had. Vanaf 208 
uur werd naar rato gerekend. De hoogte van de uitkering was afhankelijk 
van het aantal pensioenjaren. Een vol pensioen vereiste 30 pensioenjaren en 
gewerkte jaren voor de leeftijd van 28 jaar telden niet mee. De berekening van 
de omvang van het pensioen sloot aan bij het systeem van het wettelijk aan-
vullend pensioen. De gemiddelde ATP-punten (zie hierboven) van de beste 
drie pensioenjaren tussen 55 en 59 jaar (qua pensioengevend loon) werden 
met een punt verhoogd en vermenigvuldigd met het basisbedrag. Daarvan 
werd 10% genomen. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
berekende de verzekeringsmaatschappij de hoogte van de uitkering.

STP = ATP punten (beste drie jaar tussen 55-59 +1) x basisbedrag x 10%

In 1998 werd een nieuwe pensioenregeling van kracht, de avtalspension SAF-
LO, die geldt voor werknemers geboren na 1967. Voor werknemers geboren 
tussen 1932 en 1968 geldt een overgangsregeling. Het STP pensioen werd 
vervangen door een defi ned contribution regeling, die beter aansloot bij het 
wettelijk pensioen. In die regeling betaalde de werkgever ieder jaar 3,5% van 
de loonsom van werknemers ouder dan 20 jaar. In eerste instantie werd 2% 
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daarvan gebruikt als kapitaaldekking en 1,5% als ‘affi  nanciering’ van de oude 
STP-regeling. In 2000 werd een nieuwe overeenkomst gesloten waarin de 
volle 3,5% voor kapitaaldekking werd aangewend. De premiebetaling vangt 
aan wanneer de werknemer 21 jaar is. Anders dan in de oude regeling geldt 
er geen inkomensgrens meer. Het volledig inkomen is pensioengevend. De 
pensioengerechtigde leeftijd blijft 65 jaar. Vervroegde pensionering tot 55 
jaar is mogelijk maar leidt tot een korting. De uitkering kan al naar gelang 
de wens van de werknemer een levenslang karakter hebben of tijdelijk zijn, 
met een minimum van vijf jaar. Dat sluit aan bij de fi scale voorschriften. 
Een andere belangrijke wijziging is dat werknemers niet meer verplicht bij 
de verzekeringsmaatschappij AMF verzekerd zijn. Werknemers kunnen zelf 
kiezen op welke manier en bij welke verzekeraar het pensioengeld belegd 
wordt. De overeenkomst bevat eveneens bepalingen over voortzetting van 
pensioenverwerving gedurende ziekte en ouderschapsverlof.1980

Tabel 10.9 Aanvullend pensioen blauweboordensector

 Pensioen (DC)

Premie 3,5% inkomen

§10.5.10.5 De witteboordensector
Het aanvullend pensioen in de witteboordensector – de industrins och han-
delns tillägspension of ITP1981 – werd in 1960 tegelijkertijd met het wettelijk 
aanvullend pensioen (ATP) ingevoerd. In 2007 is een nieuwe ITP regeling 
van kracht geworden. Ik kom daarop terug aan het slot van de paragraaf. Voor 
de grootste groep werknemers – namelijk zij die geboren zijn vóór 1979 – 
geldt het ‘oude’ ITP zoals hieronder beschreven. Om in aanmerking te komen 
voor ITP was het van belang om pensioenjaren te sparen. Een pensioenjaar 
verkreeg de werknemer door minimaal acht uur (vóór 2002 16 uur) per week 
te werken. Een volledig pensioen vereiste dertig pensioenjaren. Jaren voor de 
leeftijd van 28 jaar telden niet mee. Bij minder dan dertig pensioenjaren werd 
de uitkering proportioneel verminderd aan de hand van een berekening in 
maanden. Het pensioen wordt door de werkgever gefi nancierd via de verze-
keringsmaatschappij Alecta.1982

1980 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 162-165; L. Järpsten, New scheme enables employees to 
choose how their pension contributions are invested; European Industrial Relations Observa-
tory on-line, 28 november 1998; A. Berg, New agreement on supplementary pensions for blue 
collar workers, European Industrial Relations Observatory on-line, 28 februari 2000. 

1981 ITP staat voor Industrins och Handelns tillägspension för tjänstemän. 
1982 Onder omstandigheden was het treff en van een voorziening op de balans eveneens moge-

lijk, zie www.pri.se.
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De hoogte van het ITP-pensioen was tot de inkomensgrens gebaseerd op 
het eindloon en een gemiddelde van commissie en productiebonussen in 
de laatste drie jaar. De regeling kende een variant op de gemitigeerde eind-
loonregeling. Bij een loonsverhoging tot vijf jaar voor pensionering die groter 
was dan een bedrag door sociale partners was bepaald, was geen sprake van 
pensioengevend inkomen. Verder stond in het reglement de zogenaamde 
36-maandenregel. Die regel hield in dat de pensioenregeling niet van toepas-
sing was op werknemers die minder dan drie jaar voor de pensioengerech-
tigde leeftijd van 65 jaar deelnamen, tenzij ze daarvoor al drie jaar hadden 
deelgenomen.

De hoogte van het pensioen is gerelateerd aan een percentage van het 
inkomen.

Tabel 10.10 Aanvullend pensioen in de witteboordensector (ITP)1983

Inkomen Pensioen (DB) Pensioen (DC)

Tot maximuminkomensgrens1983 10%

7,5-20 maal basisbedrag 65%

20-30 maal basisbedrag 32,5%

ITPK 2%

Tot de inkomensgrens uit het wettelijk pensioen van 7,5 maal het basisbedrag 
is het pensioen 10%. Aan de werknemer boven de inkomensgrens wordt ook 
een extra pensioenbedrag uitgekeerd. Dat bedroeg voor het inkomensgedeelte 
tussen de 7,5 maal en 20 maal het basisbedrag inkomensgrens 65% en tussen 
20 en 30 maal de inkomensgrens 32,5%.1984

De pensioengerechtigde leeftijd in de sector is 65 jaar. Vervroegde pensio-
nering vanaf 55 jaar was mogelijk. De uitkering werd dan ongeveer met 0,6% 
per maand gekort. Voor de werknemer die vanaf 62 jaar met pensioen ging, 
werd het pensioen eveneens met dat percentage per maand gekort, maar de 
premie werd drie jaar lang doorbetaald tot 65 jaar. Uitstel van pensionering 
tot maximaal 70 jaar was eveneens mogelijk. Dat leverde levenslang onge-
veer een maandelijks hogere pensioenuitkering van 0,5% per maand op. De 
werkgever kon een excedentregeling aanbieden voor werknemers boven een 
bepaalde inkomensgrens.

In aanvulling op het reguliere ITP pensioen kent de regeling tevens een 
ITPK pensioen dat in beginsel vijf jaar lang (van 65 tot 70 jaar) wordt uitbe-

1983 De maximuminkomensgrens ligt op 7.5 maal het door de overheid vastgestelde basisbe-
drag (bassbelop).

1984 E. Whitehouse, Pensions panorama, Retirement-income systems in 53 countries, The World 
Bank, Washington D.C. 2007, p. 113-114. 
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taald. De werkgever betaalt vanaf de 28 jarige leeftijd van de werknemer 2% 
van het loon. De werknemer kan zelf de verzekeringsmaatschappij en het 
pensioenproduct bepalen.

Als gezegd, is op 1 januari 2007 een nieuwe ITP regeling van kracht 
geworden met een lange overgangstermijn. Eerder waren de onderhandelin-
gen over een wijziging van een defi ned benefi t regeling naar een defi ned 
contribution regeling in 1999 na vijf jaar onderhandelen afgebroken.1985 
Iedereen geboren vóór 1979 valt onder het oude regime.1986 De voornaamste 
wijziging is de overstap van een uitkeringsovereenkomst naar een premie-
overeenkomst voor het gedeelte tot de maximuminkomensgrens. De werk-
gever betaalt 4,5% van het vaste brutoloon tot de inkomensgrens (7,5 maal 
het basisbedrag) en 30% van het loon boven dat bedrag. De verhoging van de 
pensioenpremie vindt geleidelijk plaats en stijgt van 3,9% in 2008 tot 4,5% in 
2012. De premie is niet verschuldigd voor werknemers jonger dan 25 jaar. De 
pensioengerechtigde leeftijd blijft 65 jaar en vervroegde pensionering vanaf 
55 jaar blijft eveneens mogelijk. Uitgangspunt is een levenslang pensioen. 
De werknemers mogen bepalen hoe zij de premie beleggen, zolang maar 
minimaal de helft van de premie in een veiliger fonds dan een unit-linked 
verzekering wordt geplaatst.1987

Tabel 10.11 Aanvullend pensioen in de witteboordensector vanaf 2007

Inkomen Pensioen (DB) Pensioen (DC)

Tot maximuminkomensgrens 4,5%

Boven maximuminkomen 30%

§10.5.10.6 De centrale overheidssector
In de centrale overheidssector werd in 1992 het pensioenreglement Pen-
sionsavtal 91 (PA-91) ingevoerd. De regeling is in 2003 vervangen door PA-03 
maar geldt nog steeds voor werknemers geboren vóór 1943. Kennisname van 
de regeling is bovendien zinvol omdat PA-03 ondanks een aantal wijzigingen 
voortbouwt op de oude regeling.

Vereist voor deelname aan PA-91 was een leeftijd tussen 28 en 65 jaar. 
Daarnaast moest de arbeidsduur minimaal 40% zijn. De werknemer mocht 
bij aanvang van het werk geen aanvullend pensioen ontvangen. Een volledig 
pensioen werd bij dertig dienstjaren (360 maanden) verkregen. Bij minder 

1985 A. Berg, Five years of negotiations over supplementary pensions end in failure, European Indu-
strial Relations Observatory on-line 28 augustus 1999.

1986 Enige keuzemogelijkheden zijn toegevoegd.
1987 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 166-170; http://www.alla.lo.se/document/Avtalspen-

sion_SAF-LO_talarmanus_070427.pdf .
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dienstjaren werd het pensioen proportioneel berekend. De pensioengerech-
tigde leeftijd lag op 65 jaar. Voor enkele bijzondere groepen, zoals piloten,1988 
gold een pensioenleeftijd van 60 jaar.

De hoogte van het pensioen was afhankelijk van de pensioenbasis. Die 
basis was het gemiddelde loon van de laatste vijf jaren voor pensionering. 
Een volledig aanvullend pensioen was 10% van de pensioenbasis tot aan de 
inkomensgrens (7,5 maal het basisbedrag). Voor het inkomen boven die grens 
gold een excedentregeling. Het pensioen voor het excedent tot twintig maal 
het basisbedrag was 65%. Het uitkeringspercentage voor inkomensgedeelten 
tussen de 20 en 30 maal het basisbedrag lag op 32,5%. De werkgever fi nan-
cierde de pensioenregeling.

Vervroegde pensionering was mogelijk vanaf 60 jaar. Voor iedere maand 
waarbij de werknemer vóór de normale pensioenleeftijd van 65 jaar met pen-
sioen ging, werd 2,6% gekort van het pensioen tot de inkomensgrens. De 
korting voor het excedentgedeelte bedroeg 0,4% per maand. Bij uitstel van de 
pensioendatum werd de uitkering verhoogd met 0,4% per maand.

Bovenop dit ouderdomspensioen werd een aanvulling gegeven in de vorm 
van de zogenaamde Kåpan Tjänste. De aanvulling werd op zijn vroegst vanaf 
60 jaar genoten en kon zowel in de vorm van een levenslang als van een 
tijdelijk pensioen worden gegoten. Ter fi nanciering betaalde de werkgever 
een premie ter grootte van 1,7%1989 van het loon van de werknemer vanaf 28 
jaar. De hoogte van de Kåpan Tjänste was afhankelijk van het aantal premies 
en het rendement op dat kapitaal.

Vanaf 1 mei 1998 bestond de keuzemogelijkheid op de zogenaamde Kåpan 
Extra. Vereist was een overeenkomst tussen de werkgever en de lokale werk-
nemersorganisatie. De werknemers leverden dan een gedeelte van hun loon 
in om het Kåpan Extra te fi nancieren. Van de regeling werd weinig gebruik 
gemaakt.1990

Zoals aangegeven, geldt vanaf 1 januari 2003 de pensioenregeling PA-03. 
Het individuele ouderdomspensioen en de aanvullende Kåpan zijn gebaseerd 
op een werkgeverspremie (defi ned contribution) van 2,3% respectievelijk 2% 
van de pensioenbasis. De excedentregeling is gebaseerd op een uitkerings-
niveau (defi ned benefi t).

1988 Met piloten wordt hier bedoeld piloten in dienst van de centrale overheid, zoals de lucht-
macht en niet piloten in de civiele luchtvaart.

1989 Voor 1 april 1995 lag het percentage op 1,5.
1990 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 170-172.
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Tabel 10.12 Aanvullend pensioen bij de centrale overheid (PA-03)

Pensioen (DB) Pensioen (DC)

Individueel pensioen 2,3%

Kåpan Tjänste (tot 30 maal basisbedrag) 2%

Excedent

7,5-20 maal basisbedrag 60%

20-30 maal basisbedrag 30%

Het individuele pensioen wordt opgebouwd vanaf de leeftijd van 23 jaar tot 
aan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.1991 Vervroegde pensionering 
is mogelijk van 61 tot 65 jaar. Uitstel is eveneens mogelijk. De werknemer 
bepaalt voor het individueel pensioen hoe de premie wordt aangewend door te 
kiezen uit verzekeringsmaatschappijen met welke de werkgeversvereniging 
een contract heeft gesloten. Het ouderdomspensioen is een levenslang pen-
sioen.

De Kåpan wordt opgebouwd vanaf de leeftijd van 28 jaar tot aan de pen-
sioengerechtigde leeftijd. De werkgever betaalt een premie aan de verze-
keringsmaatschappij in de overheidssector, de Kåpan Pensioner Försakrings-
förening. De premie is 2% van het inkomen tot aan een inkomensgrens van 
dertig maal het basisbedrag. De werknemer kan niet bepalen hoe de premie 
wordt aangewend. Normaliter vindt uitbetaling plaats gedurende vijf jaar na 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd maar een levenslang pensioen behoort 
ook tot de mogelijkheden.

De excedentregeling wordt betaald aan degenen met een pensioenba-
sis boven de inkomensgrens van 7,5 maal het basisbedrag. Aangezien bij 
de overgang van PA-91 naar PA-03 niet alle werknemers in de gelegenheid 
zijn om langdurig een individueel pensioen en een Kåpan te verwerven, is 
voorzien in een overgangsregeling. Mensen die voor 1973 zijn geboren en 
beneden de inkomensgrens vallen, behouden een recht op een vastgestelde 
uitkering (defi ned benefi t). De uitkering neemt voor werknemers geboren 
tussen 1943 en 1972 naar rato van hun geboortejaar af van 9,5% tot 0,5%. Per 
jaarlijks leeftijdscohort daalt het percentage met 0,2 tot 0,4%. Het contrac-
tuele aanvullend pensioen van degenen die na 1972 geboren zijn en die onder 
de inkomensgrens vallen, heeft niet langer een defi ned benefi t karakter. De 
excedentregeling is nog steeds gebaseerd op defi ned benefi t. De hoogte van 
de uitkering is afhankelijk van het gemiddelde loon van de laatste vijf jaar 

1991 Voor piloten en enkele andere groepen is de pensioenleeftijd van 60 jaar blijven gelden, 
met dien verstande dat voor die groepen overgangsrecht is getroff en.
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voor pensionering. Het pensioengevend loon is gemaximeerd tot 30 maal het 
basisbedrag. Het excedentpensioen wordt verworven vanaf de leeftijd van 28 
jaar. Een volledig excedent vereist dertig dienstjaren in de sector. Bij minder 
dienstjaren wordt het excedent naar rato vastgesteld.

De werkgever betaalt een premie aan de verzekeringsmaatschappij SPV. 
Vanaf 1998 betaalt de werkgever een individuele premie voor elke werknemer. 
Daarvoor werd het pensioen bekostigd door 7% van het brutoloon te betalen. 
De werknemer kan zelf (jaarlijks) kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij 
hij de pensioenpremie laat renderen. Vereist is dat de verzekeringsmaatschap-
pij een contract heeft gesloten met de werkgeversorganisatie. Die maatschap-
pijen met dergelijke contracten zijn kenbaar via de website van SPV.1992 De 
premie van werknemers die geen actieve keuze maken wordt geplaatst bij 
KPA. Voor de Kåpan Tjänste geldt geen keuzevrijheid. Dat pensioenkapitaal 
wordt beheerd door KPA.1993

§10.5.10.6.1  Deeltijdpensioen
In de overheidssector is deeltijdpensioen vanaf 61 jaar (tot 65 jaar) mogelijk 
wanneer de werknemer 120 maanden heeft deelgenomen aan een pensioen-
regeling.1994 De basis daarvoor is een overeenkomst inzake deeltijdpensioen 
(delpensionsavtalet), de zogenaamde circulaire 2003:A4.1995 Deeltijdpensione-
ring is geen recht. De werkgever moet instemmen. Daarnaast is deeltijdpen-
sioen slechts mogelijk tot maximaal de helft van een voltijdsaanstelling.1996 
Het deeltijdpensioen is 60% van het verlies aan loon.1997 Bij een deeltijd-
pensioen van 50% is de hoogte van het deeltijdpensioen dus 30% (60% van 
de helft van het loon). De werknemer ontvangt in dat geval 80% van zijn 
laatstverdiende inkomen. De werkgever betaalt het deeltijdpensioen.1998 Een 
aanpassing van het loon werkt door in het deeltijdpensioen.

De afschaffi  ng van deeltijdpensioen in het wettelijk ouderdomspensioen 
per 1 januari 2001 (zie §10.4.3.1) leidt er toe dat er niet tevens een wettelijk 
deeltijdpensioen genoten kan worden. De werknemer die kiest voor ver-
vroegde pensionering van het wettelijk ouderdomspensioen, kiest voor een 
volledig wettelijk ouderdomspensioen, inclusief actuariële kortingen. In het 

1992 www.spv.se.
1993 Zie ook de Engelstalige brochure PA 03 Occupational pension, http://www.spv.se/NR/

rdonlyres/1E5BBD9E-F0E4-4E20-9DE6-A5342BD5AFA2/0/Broschyr_2490E_pa03_webb.
pdf 

1994 Zie §2 deeltijdovereenkomst. Niet noodzakelijk is deelname aan de pensioenregeling in de 
overheidssector.

1995 De (Zweedse) tekst daarvan is te downloaden op http://www.arbetsgivarverket.se/publice-
rat/avtal/03/Delpensionsavtalet.pdf (geraadpleegd 25 juni 2008).

1996 §3 deeltijdovereenkomst.
1997 §4 deeltijdovereenkomst.
1998 §5 deeltijdovereenkomst.
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aanvullend pensioen vindt geen korting plaats. De vereiste premies worden 
door alle werkgevers in de overheidssector gefi nancierd door de heffi  ng van 
een collectieve premie. De hoogte van het (defi ned benefi t) excedentgedeelte 
wordt berekend alsof de werknemer niet met deeltijdpensioen was gegaan. 
Het staat de werknemer vrij om naast het deeltijdpensioen ander werk te ver-
richten.

§10.5.10.7 De lokale overheidssector
In 1998 werd in de lokale overheidssector een collectieve overeenkomst over 
aanvullend pensioen gesloten, de pensions- och försäkringsavtal of PFA 98. 
Het pensioen bestond uit een premiecomponent en een excedentregeling.

Tabel 10.13 Aanvullend pensioen bij de lokale overheid

Pensioen (DB) Pensioen (DC)

Inkomen tot maximum inkomen 4%

Boven maximum inkomen 1,6%

Excedent

7,5 – 20 maal basisbedrag 62,5% gem. pensptn.

20-30 maal basisbedrag 31,25% gem. pensptn.

De exedentregeling was een defi ned benefi t gedeelte. Vanaf 2000 werd aan 
het premiegedeelte een individueel gedeelte toegevoegd. Vanaf 2003 mag 
de werknemer zelf bepalen hoe het premiegedeelte geïnvesteerd wordt. Die 
premie bedraagt vanaf 1 januari 2004 4% tot de inkomensgrens. Daarboven 
betaalt de werkgever een premie van 1,6%.1999 De hoogte van het pensioen is 
afhankelijk van het pensioengevend inkomen, de premie en het rendement 
op het kapitaal. Vanaf 2002 is het vereiste om minimaal een arbeidsduur van 
40% te hebben, vervallen. De leeftijd om pensioenpunten te verwerven, werd 
teruggebracht van 28 jaar naar 21 jaar.2000

Het excedentgedeelte kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar worden uitbetaald, 
levenslang of tijdelijk (maar minimaal vijf jaar). Het uitkeringspercentage is 
afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gemiddelde pensioenpun-
ten (het pensioengevend inkomen gedeeld door het jaarlijks basisbedrag). Tot 
aan de inkomensgrens is er geen uitkering. Boven de inkomensgrens (7,5 
maal tot maximaal 20 maal het basisbedrag) is de uitkering 62,5% van de 
gemiddelde pensioenpunten. Voor het inkomen dat tussen 20 en 30 maal 
het basisbedrag ligt, bedraagt het pensioenniveau 31,25% van de gemiddelde 

1999 Voor 2004 bedroegen die percentages respectievelijk 4,5% en 2.1%.
2000 Enkele uitzonderingen daargelaten.
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pensioenpunten. Het inkomen daarboven is niet pensioengevend. De gemid-
delde pensioenpunten worden berekend door van de laatste zeven jaren voor 
pensionering de vijf jaren met de hoogste pensioenpunten te middelen. Voor 
een volledig excedent zijn dertig contributiejaren vereist. Vóór de leeftijd van 
28 jaar is er geen premie betaald en bij minder dan dertig contributiejaren 
wordt de uitkering naar rato verlaagd. Uitbetaling vindt plaats bij beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de werknemer maar niet eerder dan na 
61 jaar. Voor iedere maand voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd wordt 
het gedeelte met 0,4% verlaagd. Bij uitstel van pensionering na 65 jaar vindt 
verhoging met 0.4% per maand plaats.

Vermeldenswaardig is dat voor de gemeentelijke werknemers een ander 
pensioenniveau geldt dan voor werknemers bij de lokale overheid. Voor beide 
groepen geldt een andere werkingssfeer en een andere collectieve afspraak.

In december 2005 is er een nieuwe overeenkomst totstandgekomen 
met aanzienlijke wijzigingen, de KAP-KL. Aangezien mij geen uitvoerige 
informatie ter beschikking staat, volsta ik met de mij bekende hoofdlijnen 
te noemen, zoals bekend uit de literatuur. Het inkomensplafond zal worden 
aangepast aan het wettelijk pensioen. Tevens worden de premiepercentages 
gelijkgetrokken, zodat het premiepercentage onder de inkomensgrens gelijk 
is aan dat boven de inkomensgrens. Dat leidt tot een aanzienlijke verhoging 
van de waarde van het premiepensioen. Daartegenover staat een daling van 
het excedentpensioen. In de nieuwe regeling is tevens een mogelijkheid van 
deeltijdpensioen opgenomen. De uitwerking van de voorwaarden wordt op 
lokaal niveau bepaald.2001

§10.5.10.8  Een vergelijking op hoofdlijnen
De vier collectieve pensioenregelingen dekken, als gezegd, meer dan 90% 
van de werknemers op de Zweedse arbeidsmarkt.2002 De wijziging van het 
wettelijk pensioen heeft geleid tot aanpassingen van de contractueel aanvul-
lende pensioenen. Alle pensioenregelingen zijn net als het wettelijk pensioen 
gewijzigd in een defi ned-contribution regeling (tot de inkomensgrens). Het 
aanvullend pensioen in de blauweboordensector is zelfs volledig een DC-
regeling geworden.

Naast de 18,5% premie voor het wettelijk pensioen wordt tot de inkomens-
grens gemiddeld zo’n 4% van het inkomen voor het aanvullend pensioen 
besteed. De werknemers kunnen in alle sectoren grotendeels zelf bepalen 
hoe het pensioengeld belegd wordt. Financiering vindt plaats op basis van 
kapitaaldekking.2003

2001 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 178-184.
2002 B. Könberg, E. Palmer, A. Sunden, p. 449.
2003 Dat is niet altijd het geval waar overgangsrecht van toepassing is.
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Sommige sectoren kennen een excedentregeling. Dat excedentgedeelte 
vormt de belangrijkste inkomensbescherming voor het verlies aan inkomen 
boven de inkomensgrens.2004 Het aanvullend pensioen is daarom met name 
van belang voor werknemers met een hoog inkomen. Vaak zit in de exce-
dentregelingen nog een defi ned benefi t-element. De verschillende pensioen-
regelingen bieden in een aantal gevallen gelijke pensioenvoorwaarden maar 
er is tevens een signifi cant aantal verschillen. In drie van de vier regelingen 
zijn dertig dienstjaren vereist om aanspraak te kunnen maken op een vol-
ledig pensioen. Gewerkte jaren voor werknemers jonger dan 28 of 21 (blau-
weboordensector) zijn niet pensioengevend. Het feit dat pensioenjaren in 
de ene sector niet altijd (vol) meetellen in de andere sector, belemmert de 
arbeidsmobiliteit. Waar de pensioenuitkering afhankelijk is van het eindloon 
of gemiddelde loon gedurende de vijf jaren voor uittreding belemmert dat 
oudere werknemers om in deeltijd te werken of een stapje terug te doen. De 
hogere pensioenkosten van oudere werknemers kunnen werkgevers belem-
meren om oudere werknemers in dienst te nemen.2005

Ook de hoogte van de aanvullende pensioenen verschilt per sector. Uit 
economisch onderzoek volgt dat het aanvullend pensioen in de witteboorden-
sector aanzienlijk hoger ligt dan het aanvullend pensioen in de blauweboor-
densector.2006

Opvallend is eveneens dat de pensioenleeftijd in de aanvullende pen-
sioenen in alle gevallen nog op 65 jaar ligt. Dat is historisch verklaarbaar 
doordat lange tijd de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar was. De 
aanpassing van de arbeidsrechtelijke wetgeving – het wettelijk recht om door 
te werken tot 67 jaar – heeft nog geen navolging gekregen in de aanvullende 
pensioenen. In alle pensioenregelingen is vervroegde pensionering moge-
lijk. In de marktsector is vervroegde pensionering mogelijk vanaf 55 jaar. Dat 
hangt mogelijk samen met de reeds genoemde fi scale leeftijdsgrens van 55 
jaar. In de overheidssector is vervroegde pensionering vanaf 61 jaar mogelijk, 
al kan het excedentgedeelte eerder ingaan. In alle gevallen leidt vervroegde 
pensionering tot een korting op de hoogte van het ouderdomspensioen. Uit-
stel tot na 65 jaar is in vrijwel alle pensioenregelingen mogelijk.2007 Dat uitstel 
leidt tot een hogere pensioenuitkering en stimuleert werknemers om langer 
door te werken.

2004 The Swedish national strategy report on Adequate and sustainable pensions, juli 2005, 
p. 8.

2005 G. Sjögren Lindquist, E. Wadensjö, p. 190.
2006 A. Röstberg, B. Andersson, T. Lindh, p. 19, 34.
2007 Onduidelijk is of uitstel in de blauweboordensector mogelijk is. In de overige drie sectoren 

is uitstel toegestaan.
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§10.6 Doorwerken na pensionering

§10.6.1 Voortzetting van de arbeidsovereenkomst na 67 jaar

Het wettelijk recht van de werknemer om te blijven werken tot 67 jaar zorgt 
er voor dat hij tot die leeftijd pensioenrechten (voor wat betreft het nationaal 
pensioen) kan blijven opbouwen, mits hij doorwerkt. Ook in de aanvullende 
pensioenen is uitstel na 65 jaar vaak mogelijk. Bij het bereiken van de leeftijd 
van 67 jaar heeft de werkgever het contractuele recht om de arbeidsrelatie te 
beëindigen. Met het oog op de relatief hoge leeftijd waarop pensioenontslag 
mogelijk is, zullen weinig werkgevers en werknemers de arbeidsrelatie na 67 
jaar willen voortzetten.

Willen partijen de arbeidsrelatie voortzetten na 67 jaar, dan maakt de 
wet het expliciet mogelijk om een contract voor bepaalde tijd aan te gaan.2008 
Vergeet de werkgever de werknemer een maand van tevoren schriftelijk te 
informeren dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de leef-
tijd van 67 jaar, dan wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend voortgezet 
voor onbepaalde tijd.

Artikel 33 LAS bepaalt dat de werknemer die 67 jaar of ouder is, geen 
recht heeft op een langere opzegtermijn dan een maand. Bovendien zijn de 
rechten inzake ontslagselectie en enkele prioriteitsrechten voor herplaatsing 
na ontslag2009 niet van toepassing.

§10.6.2 De relatie tussen pensioen en arbeidsovereenkomst

Het fl exibel wettelijk pensioen staat los van de arbeidsrelatie. Het is dus moge-
lijk om het wettelijk pensioen vervroegd in te laten gaan – bijvoorbeeld bij het 
bereiken van de 61-jarige leeftijd – en daarnaast te blijven werken. Op die 
manier kan het wettelijk pensioen cumuleren met het loon. Aan die cumula-
tie kleeft een aantal nadelen. Ten eerste leidt vervroegde pensionering tot een 
levenslange korting op de hoogte van het wettelijk pensioen. Daarnaast kent 
Zweden een progressief stelsel van inkomstenbelasting. De cumulatie van 
loon en pensioen leidt daarom tot een grotere belastingschuld.

Daarentegen is het wel mogelijk om slechts een gedeelte van het wettelijk 
pensioen – bijvoorbeeld het premiepensioen – in te laten gaan. Op die manier 
is de progressieve belasting minder zwaar. Pensionering op deze wijze heeft 
als bijkomend voordeel dat men als gepensioneerde in aanmerking komt voor 

2008 Artikel 5 LAS. Afwijking bij cao is mogelijk op grond van artikel 2 LAS.
2009 Het betreft onder meer het recht van de werknemer met passende arbeid als gevolg van 

een beperkte arbeidscapaciteit om zijn werk te behouden (artikel 23 LAS) en het recht op 
wederindiensttreding na ontslag bij een aantrekkende arbeidsmarkt (artikel 25 LAS).
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allerlei kortingen in het openbare leven, zoals openbaar vervoer en theater-
voorstellingen.

Er is sinds het wettelijk recht om te blijven werken tot 67 jaar geen directe 
relatie meer tussen het aanvullend pensioen en een verplichte beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. De nog steeds gehanteerde pensioenleeftijd van 
65 jaar vormt geen grond meer voor verplichte beëindiging. Vrijwillig pen-
sioenontslag blijft evenwel mogelijk, ook op een eerdere leeftijd.

§10.6.3 Sociale zekerheid en belastingtarief

Curieus is dat de sociale zekerheidswetgeving in bepaalde gevallen niet aan-
sluit bij de fl exibele pensionering maar nog steeds uitgaat van een pensioen-
leeftijd van 65 jaar. Zo is er geen recht op een werkloosheidsuitkering na 65 
jaar.2010 Lidmaatschap van een werkloosheidsfonds eindigt zonder opzegging 
bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.2011 Een ziekteuitkering na 65 jaar is 
in beperkte gevallen mogelijk. Bij werknemers ouder dan 65 maar jonger dan 
70 jaar met 180 ziektedagen kan de verzekeringsmaatschappij bepalen dat 
zij niet in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering. Werknemers vanaf 
70 jaar komen maximaal 180 dagen in aanmerking voor een uitkering bij 
ziekte.2012

Werkgevers betalen de wettelijke pensioenpremie van 10,21%. Voor 65-plus 
werknemers in de overgangsregeling (geboren na 1937) gold tot 1 januari 
2007 een bijzondere loonbelasting voor bepaalde inkomsten. 2013De werkge-
ver betaalde voor werknemers vanaf 65 jaar een speciaal loonbelastingtarief 
van 16,16% (naast de 10,21%) in plaats van de gebruikelijke 24,26%.2014 Die 
bijzondere loonbelasting is per 1 januari 2007 afgeschaft om het aantrek-
kelijker te maken oudere werknemers in dienst te houden. Op het moment 
van schrijven is het voorstel aanhangig om het bijzondere belastingtarief per 
1 januari 2008 ook te schrappen voor werknemers geboren voor 1938.2015 Het 
eff ect van die laatste maatregel zal naar verwachting vooral een symbolische 
waarde hebben. Betrokkenen die daaronder vallen zijn bij inwerkingtreding 

2010 Artikel 22 Lag om arbetslöshetsförsäkring (Werkloosheidsverzekeringswet). Voor een 
Engelse versie van de wettekst, zie http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/04/38/62/dbe-
7bac1.pdf .

2011 Artikel 36 Lag om arbetslöshetskassor (Werkloosheidsfondsenwet).
2012 E. Wadensjö, Part-time pensions and part-time work in Sweden, Discussion Paper IZA, 2006, 

p. 7.
2013 De zogenaamde lag om särskild löneskatt på vissa förvärsinkomster.
2014 §1 Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, wet inzake bijzondere loonbelas-

ting voor bepaalde inkomsten.
2015 Prop: 2006/07:100
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ouder dan 70 jaar en van die groep zullen er nog maar weinigen in loondienst 
zijn.

§10.7 Conclusie

§10.7.1 Ontslagbescherming oudere werknemers

Bij de ontslagbescherming van oudere werknemers wordt – conform het 
‘Zweedse model’ – veel vrijheid gelaten aan sociale partners. Cao-partijen 
mogen afwijken van de wettelijke ontslagbescherming die het Lifo-stelsel 
oudere werknemers biedt bij bedrijfseconomische ontslagen. Een wettelijke 
ontslagvergoeding ontbreekt.

De bescherming voor oudere werknemers is derhalve in grote mate 
afhankelijk van de collectieve afspraken. Sociale partners bevorderen de 
werkzekerheid (employability) en trachten het verlies van werk te voorkomen. 
De meeste collectieve overeenkomsten bevatten voorzieningen voor oudere 
werknemers. Zo is de contractuele opzegtermijn vaak langer en is de con-
tractuele ontslagvergoeding veelal gerelateerd aan de leeftijd en/of het aantal 
dienstjaren.

§10.7.2 Wettelijk recht op doorwerken tot 67 jaar

Het wettelijk recht van de werknemer om door te werken tot het einde van de 
maand waarin hij 67 jaar wordt, zorgt er voor dat veel oudere werknemers zelf 
het moment van uittreding kunnen bepalen. Dat neemt een belemmering 
om door te werken tot 67 jaar weg. Een pensioenontslagbeding onder de 67 
jaar is nietig. Mogelijk verschuift ook de beeldvorming van werknemers en 
werkgevers over het uittredingsmoment naar 67 jaar. Van het wettelijk recht 
kan niet bij cao worden afgeweken. Zweden heeft daarmee gebroken met de 
traditie dat sociale partners de pensioenontslagleeftijd bepalen. Opmerkelijk 
is dat Zweden de ILO-uitspraak, dat dit een schending is van de ILO-verdra-
gen inzake de vrijheid van collectieve onderhandelingen en de autonomie van 
sociale partners, naast zich neer lijkt te hebben gelegd.

§10.7.3 Uittredingsroutes bestreden

Ondanks de relatief hoge arbeidsdeelname van ouderen heeft ook Zweden 
te maken gehad met uittredingsroutes van oudere werknemers. Door de toe-
gang tot het arbeidsongeschiktheidspensioen aan te scherpen en de facilitei-
ten voor deeltijdpensioen af te schaff en zijn die routes tegengegaan.
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§10.7.4 Pensioenhervorming

Het wettelijk pensioen is hervormd van een defi ned benefi t naar een defi ned 
contribution stelsel. In dat fl exibele pensioenstelsel loont doorwerken. De 
werknemer kan het wettelijk pensioen vanaf 61 jaar laten ingaan. Deeltijd-
pensioen is eveneens mogelijk. Eerder stoppen leidt tot een actuariële korting 
op het pensioen. Uitstel van pensionering leidt tot een hoger levenslang pen-
sioen omdat er meer premies worden ingelegd, het pensioenkapitaal wordt 
opgerent en er minder uitkeringen zijn vereist. De koppeling van de hoogte 
van het pensioen aan de levensverwachting maakt het wettelijk pensioen 
bovendien vergrijzingsbestendig. Voor werknemers met een laag inkomen 
of mensen zonder inkomen geldt als minimumvoorziening het garantiepen-
sioen bij 65-jarige leeftijd. Door het verdwijnen van defi ned benefi t-elementen 
is er onzekerheid voor de werknemer over de exacte hoogte van zijn pensioen. 
Tevens is er nauwelijks plaats meer voor solidariteitselementen.

De aanvullende pensioenen zijn in navolging van het wettelijke pensioen 
gewijzigd in een defi ned contribution regeling. De excedentregelingen voor 
werknemers boven een bepaalde inkomensgrens hebben het karakter van 
een defi ned benefi t regeling.

§10.7.5 Doorwerken na pensionering

De Zweedse wetgeving maakt het voor werkgevers mogelijk om met werk-
nemers van 67 jaar en ouder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan 
te gaan. Voor wat betreft arbeidsovereenkomsten die voordien zijn overeenge-
komen geldt: zonder aankondiging dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij 67 
jaar wordt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.

Curieus is dat de leeftijd van 65 jaar in andere wet- en regelgeving nog 
steeds gehanteerd wordt. Zo bevatten zowel de sociale zekerheidswetgeving 
(werkloosheids- en ziekte-uitkering) als de aanvullende pensioenregelingen 
een leeftijdsgrens van 65 jaar. Om doorwerken na 65 jaar te stimuleren geldt 
een voordelig belastingtarief.

§10.7.6 Eindconclusie

De hoge arbeidsdeelname van oudere werknemers in Zweden kan niet een-
duidig verklaard worden aan de hand van de wet- en regelgeving. Het Zweedse 
model laat zich niet aan de hand van best practices vertalen in maatregelen 
die Nederland kan overnemen om de arbeidsdeelname van ouderen te verho-
gen. Opmerkelijk is wel de hoge arbeidsdeelname van vrouwen in Zweden in 
vergelijking met Nederland.
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Zowel het arbeids- als het pensioenrecht bevat prikkels om langer door te 
werken. Het wettelijk recht om door te werken tot 67 jaar en de pensioenrech-
telijke stimulans om langer door te werken (hogere uitkeringen) zijn echter 
pas rond de eeuwwisseling ingevoerd. Het eff ect van deze maatregelen op de 
arbeidsdeelname is nog onduidelijk, mede omdat ook vóór die maatregelen 
de arbeidsdeelname van ouderen in Zweden al hoog was. De vergrijzingsbe-
stendigheid van het wettelijk pensioen door de relatie tussen levensverwach-
ting en pensioenuitkering prikkelt werknemers eveneens om langer door te 
werken. Deze maatregelen geven echter aan dat ook Zweden, ondanks de 
relatief hoge arbeidsdeelname van ouderen, maatregelen neemt die oudere 
werknemers stimuleren langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

In het onzekere pensioeninkomen van werknemers (afgezien van het 
garantiepensioen), de strijdigheid met ILO-verdragen en de niet tijdige 
omzetting van de Europese Kaderrichtlijn kent het Zweedse recht ook minder 
aantrekkelijke kanten.

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:559Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:559 28-1-2009   9:32:0128-1-2009   9:32:01



Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:560Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:560 28-1-2009   9:32:0128-1-2009   9:32:01



deel v conclusies en
  aanbevelingen

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:561Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:561 28-1-2009   9:32:0128-1-2009   9:32:01



Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:562Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec22:562 28-1-2009   9:32:0128-1-2009   9:32:01



527

11 Conclusies en aanbevelingen

§11.1 De probleemstelling

De centrale vraag van dit onderzoek is met welke maatregelen op het terrein 
van het sociaal recht belemmeringen voor oudere werknemers om aan het 
arbeidsproces te blijven deelnemen kunnen worden weggenomen (§1.2.6). 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, signaleer ik hieronder de geconsta-
teerde belemmeringen en geef ik waar mogelijk oplossing(srichting)en en 
maatregelen om die belemmeringen weg te nemen.

§11.2 Verbod leeftijdsdiscriminatie stimulans en belemmering om door te 
werken

Het verbod van leeftijdsdiscriminatie van de WGBL bevat diverse stimulan-
sen voor oudere werknemers om langer in het arbeidsproces te blijven. Zo 
voorkomt het verbod dat ouderen bij werving en selectie wegens hun leef-
tijd worden uitgesloten van het arbeidsproces. Tevens kunnen ouderen niet 
worden verplicht gebruik te maken van vervroegde uittredingsregelingen en 
is pensioenontslag onder 65 jaar in beginsel verboden (zie §6.4.4).

De WGBL bevat echter ook belemmeringen om door te werken, bijvoor-
beeld voor arbeidsvoorwaarden die beogen oudere werknemers langer te 
behouden voor het arbeidsproces, zoals seniorenregelingen (§3.3) en andere 
ontzie-maatregelen. Het voorschrift van gelijke behandeling bedreigt die 
arbeidsvoorwaarden.

Sociale partners doen er goed aan hun arbeidsvoorwaarden voor oudere 
werknemers kritisch tegen het WGBL-licht te houden. Sociale partners 
kunnen door de minder strenge toetsing van leeftijdsonderscheid (§2.6.2 
en §2.6.3, vergelijk §3.3.5) de juridische ruimte benutten om veel voor (de 
arbeidsdeelname van) oudere werknemers positieve maatregelen te behou-
den. Een verschuiving van ontzie-maatregelen naar maatregelen gericht op 
een langere arbeidsdeelname (zie §11.3.3) stimuleert de arbeidsdeelname van 
ouderen.
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§11.3 Beloning oudere werknemers als economische belemmering

§11.3.1 De door werkgevers veronderstelde dure oudere werknemer als 
belemmering

Werkgevers zien oudere werknemers als dure werknemers wegens een 
veronderstelde scheefgroei tussen beloning en productiviteit (§3.2.1). Die 
inschatting van werkgevers dat er vanuit kosten-baten oogpunt iets ‘mis’ is 
met oudere werknemers vormt een economische belemmering voor oudere 
werknemers om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen (§3.2.4). Werk-
gevers zullen (1) bij voorkeur oudere werknemers ontslaan en (2) bij voorkeur 
geen oudere werknemers in dienst nemen. De veronderstelde ‘dure oudere 
werknemer’ remt eveneens de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers. 
Het voorgaande verklaart de relatief zwakke arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers en de belemmeringen die oudere werknemers ondervinden bij 
zowel het behouden van hun arbeid als het vinden van (andere) arbeid.

§11.3.2 Informatiebelemmering over verhouding beloning en productiviteit 
wegnemen

Om de omvang van de economische belemmering vast te stellen, dient de 
verhouding tussen de beloning van oudere werknemers en hun produc-
tiviteit te worden vastgesteld. Dat vereist nader (economisch) onderzoek. 
Oudere werknemers worden verondersteld duur te zijn wegens automatische 
loonperiodieken, hoge pensioenkosten (zie §7.8), sociale zekerheidslasten 
en ontzie-maatregelen zoals seniorenregelingen. Al deze kosten moeten 
in kaart worden gebracht om te kunnen toetsen of die veronderstelling dat 
oudere werknemers duur zijn correspondeert met de werkelijkheid. Daar ligt 
een taak voor zowel de overheid als voor de sociale partners (sectoraal of per 
onderneming en functie).

De uitkomsten van dat onderzoek nemen de informatiebelemmering weg 
en dienen als routeplanner voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie 
(en –deelname) van oudere werknemers. Blijkt de door werkgevers veron-
derstelde onbalans tussen productiviteit en beloning onjuist, dan moeten 
voorlichting en communicatie de belemmering voor oudere werknemers 
wegnemen om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen.

§11.3.3 Verhoging productiviteit en aanpassen beloningsstructuur als stimulans

Blijken oudere werknemers relatief duur te zijn, dan is het fi nancieel aan-
trekkelijk maken van ouderen een belangrijke factor voor de bevordering van 
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hun arbeidsdeelname. Verbetering van de verhouding tussen beloning en 
productiviteit neemt de prikkel bij werkgevers weg om oudere werknemers te 
willen ontslaan of hen niet in dienst te willen nemen.

Voor de hand liggende maatregelen om de verhouding tussen producti-
viteit en beloning te verbeteren, zijn productiviteitsverhogingen en aanpas-
singen in de beloningsstructuur (§3.2.4). Een combinatie van die maatrege-
len versterkt de arbeidsmarktpositie van ouderen. Zo vergroot scholing van 
oudere werknemers hun inzetbaarheid (employability) en hun productiviteit 
zodat zij hun relatief hoge beloning economisch kunnen rechtvaardigen 
(§3.2.5). Een aanpassing van de beloningsstructuur betekent niet noodza-
kelijk een verlaging van de loonkosten. Een verschuiving van een deel van 
het budget voor ontzie-maatregelen naar een leeftijdsbewust personeelsbe-
leid (§3.5) met daarin een individueel (scholings)budget stimuleert scholing 
zonder loonsverlaging. Om ‘te hoge’ loonkosten van oudere werknemers te 
voorkomen, kan de automatische loongroei na een aantal dienstjaren afge-
vlakt worden of mede afhankelijk worden gesteld van andere criteria zoals 
opleiding, diploma’s of targets. Dat bevordert mede scholing en verhoging 
van de productiviteit.

§11.4 Bestrijding van uittreding vóór de pensioenleeftijd

§11.4.1 Ontslagbescherming als rem op de ontslagprikkel van werkgevers

De wettelijke ontslagbescherming voorkomt dat werkgevers de keuze hebben 
om bij voorkeur oudere werknemers uit te laten treden. De sinds 1 maart 
2006 geldende afspiegelingsregel betekende een verslechtering van de ont-
slagbescherming van oudere werknemers ten opzichte van het oude Lifo-
stelsel (§4.2.8). De afspiegelingsregel houdt geen rekening met hun relatief 
slechte arbeidsmarktpositie. Herinvoering van Lifo vergroot weliswaar de 
ontslagbescherming van zittende oudere werknemers maar belemmert hun 
arbeidsmobiliteit. Bovendien is de ontslagbescherming laag voor de kwets-
bare groep oudere werknemers die herintreedt of is gewisseld van werkgever. 
Daar komt bij dat Lifo leidt tot vergrijsde personeelsbestanden en dat Lifo 
selectie op kwaliteit onmogelijk maakt (§4.3.2).

Ook het alternatief om leeftijd en dienstjaren als (niet-limitatieve) wet-
telijke ontslagcriteria voor te schrijven en/of afwijking bij cao mogelijk te 
maken is niet zonder nadelen voor de arbeidsdeelname van ouderen. Ten 
eerste bestaat het gevaar dat de werkgever de ontslagbescherming van oudere 
werknemers ‘wegcontracteert’ met een hem welgevallige vakbond. Ten 
tweede kunnen sociale partners er belang bij hebben om de ontslagcriteria zo 
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toe te passen dat voornamelijk ouderen uittreden, met gebruikmaking van de 
sociale zekerheid (§4.3). Uit het bovenstaande volgt dat de wettelijke ontslag-
bescherming de oudere werknemer weliswaar enige bescherming biedt om 
zijn baan te behouden. Die bescherming is evenwel geen verbetering van zijn 
arbeidsmarktpositie en neemt de ontslagprikkel van werkgevers niet weg. De 
economische belemmering blijft ondanks de ontslagbescherming bestaan.

§11.4.2 Langere opzegtermijn voor oudere werknemers

Een verlenging van de opzegtermijn voor ouderen vanaf een bepaalde leeftijd 
is een maatregel die oudere werknemers langer aan het arbeidsproces kan 
laten deelnemen. De langere opzegtermijn geeft oudere werknemers meer 
tijd om vanuit hun werk ander werk te vinden. Sociale partners kunnen in de 
cao maatwerk leveren wanneer de leeftijdsgrens aansluit bij de verslechterde 
arbeidsmarktpositie van ouderen in de sector. Dat maakt het risico van verbo-
den leeftijdsonderscheid beheersbaar (§4.5).

§11.4.3 Arbeidsmarktpositie meewegen bij ontslagvergoeding

Hoge ontslagkosten voor oudere werknemers hebben een preventieve wer-
king én beschermen oudere werknemers tegen de fi nanciële gevolgen van 
het ontslag. Anderzijds wordt de arbeidsdeelname van oudere werknemers 
belemmerd wanneer de ontslagvergoeding (samen met de sociale zekerheid) 
fungeert als uittredingsroute. Door in plaats van leeftijd de arbeidsmarktpo-
sitie te verdisconteren in de ontslagvergoeding wordt enerzijds de spanning 
tussen het leeftijdsonderscheid uit de huidige kantonrechtersformule en de 
WGBL weggenomen en wordt anderzijds de arbeidsdeelname van ouderen 
bevorderd. Het meewegen van de arbeidsmarktpositie stimuleert bovendien 
scholing en opleiding door werkgevers omdat een door scholing verbeterde 
arbeidsmarktpositie van de werknemer de ontslagkosten drukt (§4.6.7).

§11.4.4 Aanscherping VUT-boete bij individueel ontslag

Om overeengekomen uittreding via ontslagvergoedingen en stamrechten 
tegen te gaan, heeft de overheid getracht (verkapte) vervroegde uittredings-
regelingen fi scaal te ontmoedigen via een VUT-boete. Na de versoepeling 
van het bereik van de VUT-boete is twijfelachtig of die route eff ectief is 
afgesneden. Door individuele ontslagvergoedingen, toegekend wegens een 
verschil van inzicht over het te voeren beleid, niet langer te vrijwaren van de 
VUT-boete wordt tegengegaan dat de ontslagvergoeding door werkgever en 
werknemer gebruikt wordt als individuele uittredingsregeling (§4.7.3).
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§11.4.5 Sociale zekerheid

De afgelopen decennia zijn vele maatregelen getroff en om te voorkomen dat 
de sociale zekerheid als uittredingsroute fungeert. De versoberingen van de 
WW, de herinvoering van de sollicitatieplicht voor ouderen en de aanscher-
ping van de toegang tot de WAO/WIA beoogden mensen te activeren. Met 
die activerende werking is niets mis. Wanneer er echter wegens een relatief 
slechte arbeidsmarktpositie voor oudere werknemers geen reëel uitzicht is op 
werk betekenen die versoberingen voor hen slechts een inkomensachteruit-
gang (§4.8). Bij een slechte arbeidsmarktpositie leiden de versoberingen in de 
sociale zekerheid niet tot een hogere arbeidsdeelname van ouderen.

§11.4.6 Arbeidsmarktpositie als belemmering

De slechte arbeidsmarktpositie van oudere werknemers is een belangrijke 
reden om oudere werknemers meer bescherming te bieden tegen ontslag en 
de fi nanciële gevolgen daarvan (door een langere opzegtermijn en hogere 
ontslagvergoeding). Een verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers neemt de oorzaak voor die bescherming weg en is als preven-
tieve maatregel vermoedelijk effi  ciënter. Zolang de arbeidsmarktpositie van 
oudere werknemers relatief slecht blijft, is die bescherming evenwel geen 
overbodige luxe, zeker gelet op de verslechterde ontslagbescherming en de 
versoberde sociale zekerheid.

§11.5 Pensioenontslag

§11.5.1 Pensioenontslag als belemmering om door te werken

Pensioenontslag belemmert oudere werknemers om door te werken na de 
overeengekomen pensioen(ontslag)leeftijd (§5.9). De arbeidsovereenkomst 
eindigt namelijk automatisch bij het bereiken van de overeengekomen pen-
sioenleeftijd. Dat is zowel het geval bij een in de (collectieve) arbeidsover-
eenkomst opgenomen pensioenontslagbeding (§5.3) als bij een overeenge-
komen pensioenleeftijd zonder expliciet ontslagbeding (§5.2). Hoewel in de 
literatuur omstreden, eindigt de arbeidsovereenkomst naar huidig recht ook 
automatisch bij het bereiken van de AOW-leeftijd (§5.4). Ook de CWI verleent 
desgevraagd een ontslagvergunning bij het door de werknemer bereiken van 
de leeftijd van 65 jaar (§5.6.2).
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§11.5.2 Verbod van leeftijdsdiscriminatie is stimulans en belemmering om door te 
werken

In beginsel is pensioenontslag onder de 65 jaar verboden. Een juridische 
rechtvaardiging voor pensioenontslag onder de 65 jaar is zelden voorhanden 
(§6.4.4). Daarom biedt het verbod van pensioenontslag onder de 65 jaar de 
meeste werkwillige oudere werknemers een instrument om door te werken 
tot 65 jaar. Het positieve eff ect daarvan op de arbeidsdeelname van ouderen 
wordt evenwel beperkt wanneer zij vrijwillig met pensioen gaan.

Het door de de wetgever toelaatbaar geachte pensioenontslag bij de AOW-
leeftijd (of overeengekomen hogere leeftijd) belemmert werknemers die 
willen doorwerken na 65 jaar. Het schrappen van dat pensioenontslag bij 
thans 65 jaar neemt een belemmering weg. Er zijn evenwel andere redenen 
denkbaar om die belemmering voor oudere werknemers om door te werken 
te aanvaarden (§6.7.1).

§11.5.3 Andere redenen dan arbeidsdeelname ouderen om pensioenontslag te 
handhaven

Afschaffi  ng van pensioenontslag of de toelaatbaarheid van dat leeftijdsonder-
scheid in de WGBL bevordert de arbeidsdeelname van oudere werknemers 
doordat oudere werknemers zelf het moment kunnen bepalen waarop zij 
stoppen met werken.

Er zijn als gezegd argumenten die pleiten voor handhaving van pensioen-
ontslag. De pensioenontslagleeftijd beschermt de werknemer en de werk gever 
tegen een discussie over het functioneren van de oudere werknemer en zijn 
arbeids(on)geschiktheid. Daar komt bij dat de werknemer in ruil voor het ver-
lies aan ontslagbescherming inkomensbescherming geniet in de vorm van 
een wettelijk ouderdomspensioen en veelal een aanvullend pensioen. Het is 
aannemelijk dat een keuze van de wetgever voor een dergelijk arbeidsmarkt-
beleid (het geheel aan maatregelen gekoppeld aan het bereiken van de leeftijd 
van 65 jaar) een juridische rechtvaardiging vormt voor pensioenontslag bij 
65 jaar. De belemmering die dat meebrengt voor de arbeidsdeelname van 
ouderen moet daartegen worden afgewogen.

§11.5.4 Beperk pensioenontslag tot duidelijke schriftelijke afspraak

De onduidelijkheid voor werknemers en werkgevers omtrent de vraag of 
de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de pen-
sioenleeftijd of de AOW-leeftijd kan worden weggenomen door een wettelijke 
maatregel die pensioenontslag slechts toestaat wanneer er een schriftelijk 
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pensioenontslagbeding is overeengekomen. De werknemer stemt door aan-
vaarding van het beding duidelijk en ondubbelzinnig in met het automatisch 
eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioen-
ontslagleeftijd. Om de werknemer te waarschuwen tegen dat automatisch 
eindigen kan de wetgever aan de werkgever een verplichte aanzegtermijn van 
minimaal een maand voorschrijven, zoals in Zweden het geval is.

Werknemers met wie niet duidelijk en schriftelijk is afgesproken dat de 
arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd (of de 
AOW-leeftijd) worden door deze maatregel beschermd tegen een onverwacht 
eindigen van de arbeidsovereenkomst. De maatregel wordt ondersteund wan-
neer de CWI zonder pensioenontslagbeding geen ontslagvergunning meer 
verleent, ook niet bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 
pensioenleeftijd automatisch te laten eindigen zonder pensioenontslagbeding 
kan een bescheiden bijdrage leveren aan de arbeidsdeelname van ouderen. 
Het geeft tevens een signaal af dat de deelname aan het arbeidsproces niet 
hoeft te eindigen bij het bereiken van de pensioenleeftijd (§5.9.3).

§11.5.5 Pensioenontslag lacune in ontslagrecht

Ondanks de staande rechtspraktijk bestaat er veel onduidelijkheid over pen-
sioenontslag. Bij pensioenontslag eindigt ook een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd van rechtswege. Daarmee is de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd arbeidsrechtelijk niet goed meer te onderscheiden van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (§5.7.2). Daar komt bij dat de wet in 
artikel 7:667 lid 6 BW bepaalt dat voor beëindiging van de arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig is. Die bepaling 
suggereert ten onrechte dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet 
van rechtswege kan eindigen (§5.7.4). Bovendien is de wettelijke basis voor 
pensioenontslag onduidelijk (§5.8). Weliswaar kan het eindigen van rechts-
wege van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden gebaseerd 
op de overeenkomst (de overeengekomen pensioenleeftijd) of het gebruik 
(dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de pen-
sioen- of AOW-leeftijd) in de zin van artikel 7:667 lid 1 BW. Die bepaling is 
echter niet geschreven om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van 
rechtswege te laten eindigen.

§11.5.5.1 Voorstel tot codifi catie pensioenontslag
Om bovenstaande onduidelijkheden weg te nemen kan de wetgever het vol-
gende art. 7:667a BW opnemen:
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Art. 7:667a BW Pensioenontslag

‘Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege 
bij het bereiken van de schriftelijk overeengekomen pensioenontslagleeftijd.’

Het opnemen van deze bepaling biedt drie voordelen. Ten eerste verduidelijkt 
deze bepaling dat pensioenontslag is toegestaan; dat neemt rechtsonzeker-
heid weg en voorkomt procedures. Ten tweede voorkomt de bepaling dat het 
van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
wordt ondergebracht in een regel (art. 7:667 lid 1 BW) die geschreven is met 
het oog op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ten derde blijft het 
onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd hanteerbaar (§5.8.2).

Om het ogenschijnlijke wetsconfl ict tussen de volgens artikel 7:667 lid 6 
BW vereiste opzegging en het van rechtswege eindigen van de arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd bij pensioenontslag weg te nemen, kan dat 
artikellid als volgt worden aangepast:

‘Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft ieder der 
partijen het recht die arbeidsovereenkomst te beëindigen door opzegging.’ (§5.7.4)

§11.5.6 Wettelijk recht op doorwerken

Een wettelijk recht van werknemers om door te werken tot 67 jaar, zoals in 
Zweden, bevordert de arbeidsdeelname van ouderen. Een nadeel is dat zonder 
constructief overleg met sociale partners gehandeld wordt in strijd met ILO-
verdragen die het recht op vrijheid van organisatie en het recht op vrijheid van 
onderhandelen van sociale partners waarborgen (§5.9.5; §10.2.7). Om deze 
wettelijke maatregel te kunnen nemen zonder in stijd te handelen met de 
ILO-verdragen is het raadzaam om met sociale partners te overleggen.

§11.6 Pensioenmaatregelen

§11.6.1 Pensioenleeftijd en hoogte ouderdomspensioen bepalen vrijwillige uittreding

De pensioenleeftijd en de hoogte van de oudedagsvoorziening zijn belangrijke 
indicatoren voor het tijdstip waarop werknemers vrijwillig uittreden (§7.2). 
Het ligt daarom voor de hand om de uittreedbeslissing van werknemers (en 
daarmee hun keuze voor een langere arbeidsdeelname) te beïnvloeden door 
die twee elementen aan te sturen. Uitgangspunt bij maatregelen die langer 
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doorwerken stimuleren, is dat de AOW blijft voorzien in een bestaansmini-
mum voor de oude dag en dat zowel de AOW als het aanvullend pensioen 
ouderen een levenslange inkomensbescherming geven.

§11.6.2 Geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd

Zowel nationale als internationale adviesorganen dringen aan op een gelei-
delijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd (§7.4.2). Die voor de hand 
liggende maatregel bevordert zowel de betaalbaarheid van de AOW als de 
arbeidsdeelname van ouderen. Aangezien pensioenontslag onder de AOW-
leeftijd in beginsel is verboden, geeft een verhoging van de AOW-leeftijd de 
werknemer het recht om langer door te werken. Naar verwachting leidt een 
verhoging van de AOW-leeftijd eveneens tot een verhoging van de vaste pen-
sioenleeftijd in aanvullende pensioenreglementen en in de fi scale wet geving.

§11.6.2.1 Geleidelijke verhoging per leeftijdscohort naar 67 jaar
Bij een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd kan het Duitse model als 
voorbeeld dienen (§9.4.2.3). Daar gaat vanaf 2012 de pensioenleeftijd van 
65 jaar per jaargang – beginnend met jaargang 1947 – jaarlijks één maand 
stijgen. Voor de jaargangen vanaf 1959 stijgt de pensioenleeftijd met twee 
maanden per jaar. Vanaf 2029 geldt dan voor iedereen die na 1963 is geboren 
een pensioenleeftijd van 67 jaar. Een bijzondere regeling is er voor verzeker-
den met 45 verzekerde jaren. Voor hen blijft een ongekort pensioen bij 65 jaar 
mogelijk. Die maatregel komt tegemoet aan het bezwaar dat er geen inko-
menszekerheid is voor mensen met slijtende beroepen en veel dienstjaren, 
die niet in staat zijn langer door te werken. Voor hen blijft er inkomenszeker-
heid bij 65 jaar.

§11.6.2.2 Koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting
Een duurzaam alternatief dat de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogt (al dan niet 
na de verhoging per leeftijdscohort) is een koppeling van de AOW-leeftijd aan 
de levensverwachting. Die ‘Zweedse maatregel’ maakt het wettelijk pensioen 
vergrijzingsbestendig en prikkelt werknemers om langer door te werken. 
Door de koppeling aan de levensverwachting ontstaat een zelfcorrigerend 
mechanisme, waarbij de duur van de uitkering constant blijft.

§11.6.3 Fiscale ontmoediging VUT en prepensioen en overgangsrecht stimuleren 
doorwerken

De fi scale ontmoediging van VUT en prepensioen heeft er toe geleid dat in 
veel pensioenovereenkomsten de vaste pensioenleeftijd is verschoven naar 65 
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jaar. Eerder stoppen is minder aantrekkelijk gemaakt doordat het ouderdoms-
pensioen dan actuarieel gekort wordt. De pensioenuitkering wordt daarmee 
verlaagd en dat stimuleert ouderen om langer door te werken. Die fi nanciële 
prikkel ten opzichte van VUT en prepensioen kan gedeeltelijk zijn beperkt 
wanneer in de pensioenregeling de fi scale grenzen zijn benut om het wegval-
len van de fi scale faciliteiten voor VUT en prepensioen te compenseren (via 
aanpassing van franchise, opbouwpercentages e.d.).

Werknemers geboren vóór 1 januari 1950 konden hun VUT- en prepen-
sioenregelingen zonder fi scale consequenties voortzetten. Door de SpaarVUT 
leidt doorwerken tot een hogere VUT en/of pensioenuitkering. Uit cijfers van 
het CPB blijkt dat deze maatregelen een positief eff ect hebben op de arbeids-
deelname van ouderen (§7.6).

§11.6.4 Overgangsrecht bevat risico leeftijdsdiscriminatie

Jongere werknemers willen niet langer doorwerken dan hun oudere collega’s 
en zeker niet meebetalen aan het overgangsrecht. De solidariteit is (ook 
juridisch) begrensd. Een verschil in pensioenresultaat tussen jongeren en 
ouderen (die gebruik maken van de overgangsregeling) moet gerechtvaardigd 
worden. Werkgevers en pensioenuitvoerders kunnen niet volstaan met een 
verwijzing naar de fi scale leeftijdsgrens.

In algemene zin valt niet te zeggen of de overgangsregelingen in de ver-
schillende pensioenreglementen toelaatbaar zijn. Verdedigbaar is, dat de 
levensloopregeling mag worden meegewogen bij het pensioen, ook al maakt 
slechts een klein deel van de deelnemers gebruik van levensloop. Een belang-
rijke toetssteen voor de rechter is de evenredigheid van de pensioenresul-
taten, rekening houdend met de fi scale verschillen en de gerechtvaardigde 
verwachtingen (§7.7).

§11.6.5 Hoge pensioenkosten oudere werknemers zijn belemmering om door te 
werken

De pensioenkracht van ouderen is kleiner dan die van jongeren. Er is een 
hogere pensioenpremie nodig om voor hun hetzelfde pensioenresultaat als 
voor jongeren te verkrijgen. Hoge pensioenkosten maken oudere werknemers 
onaantrekkelijk voor werkgevers en dat belemmert hun arbeidsmobiliteit. 
Dat eff ect wordt versterkt wanneer waardeoverdracht van oudere werknemers 
duur is voor werkgevers.

De voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen verplichte doorsneepremie 
en tijdsevenredige opbouw leidt tot inkomensoverdrachten van jong naar oud 
en verhult die hogere pensioenkosten. De doorsneepremie stimuleert oudere 
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werknemers om langer door te werken omdat zij meer pensioen voor dezelfde 
premie ontvangen.

Een actuarieel leeftijdsafhankelijke premie maakt de pensioenkosten van 
ouderen zichtbaar, maar bevat geen stimulans voor werknemers om langer 
door te werken (§7.8).

§11.6.6 Onderzoek eff ecten deeltijdpensioen <65 jaar

Uit onderzoek blijkt dat oudere werknemers belangstelling hebben voor 
deeltijdpensioen. De ruimte om daarvan gebruik te maken wordt thans door 
sociale partners nauwelijks benut. Bij een krappe arbeidsmarkt liggen daar 
kansen om ouderen langer te behouden voor de arbeidsmarkt. Deeltijdpen-
sioen onder de leeftijd van 65 jaar heeft alleen een positief eff ect op de arbeids-
deelname wanneer er meer werknemers die wilden stoppen met werken 
er voor kiezen om gedeeltelijk te blijven werken dan dat er werknemers in 
deeltijd gaan werken die anders voltijds zouden doorwerken. Hoe die balans 
uitvalt, vergt nader sociologisch onderzoek (§7.12).

§11.7 Wegnemen van belemmeringen om door te werken na pensioenontslag

§11.7.1 Wegnemen van onduidelijkheid over rechtspositie na pensioenontslag

Een belangrijke belemmering voor werkgevers en voor werknemers om door 
te werken na pensioenontslag is de onbekendheid van sociale partners met de 
wet- en regelgeving na pensioenontslag. Duidelijkheid van de overheid over 
de gewijzigde rechtspositie van 65-plussers (en werknemers die doorwerken 
na pensioenontslag) en informatie- en communicatie naar sociale partners 
moeten die informatiebelemmering wegnemen.

§11.7.2 Voorkom uitsluiting bij werving en selectie

Sociale partners sluiten met enige regelmaat 65-plussers uit door bij de wer-
ving en selectie geen 65-plussers aan te nemen of daarin een restrictief beleid 
te voeren (§8.7.1). Een andere belangrijke praktische belemmering om door te 
werken is de beeldvorming bij werkgevers, bemiddelaars en de sociale omge-
ving dat 65-plussers niet willen, hoeven of mogen werken. De uitsluiting kan 
voorkomen worden door duidelijk te communiceren dat de uitsluiting op 
gespannen voet staat met de WGBL en daarnaast de beeldvorming te beïn-
vloeden.
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§11.7.3 Maak bepaalde tijd contracten na pensioenontslag wettelijk mogelijk

De Ragetlie-regel van artikel 7:667 lid 4 BW belemmert werkgevers en werk-
nemers om na pensioenontslag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
te sluiten die van rechtswege eindigt. De rechtsonzekerheid of de Ragetlie-
regel na pensioenontslag van toepassing is, leidt er toe dat partijen die willen 
doorwerken via de kantonrechter of de CWI extra kosten maken en moeite 
moeten doen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan die 
automatisch eindigt (§8.5).

Door de wettekst van lid 4 als volgt aan te passen, is het mogelijk om na 
pensioenontslag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten die 
van rechtswege eindigt:

‘Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan 
door rechtsgeldige opzegging, ontbinding door de rechter of van rechtswege ein-
digen van de arbeidsovereenkomst wegens het door de werknemer bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd, éénmaal of meermalen is voortgezet door een ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussenpozen van niet meer dan drie 
maanden, is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die laatste arbeidsover-
eenkomst voorafgaande opzegging nodig (…).’

Door deze wetsaanpassing is er geen belemmering meer voor werkgevers om 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te hanteren die van rechtswege 
eindigt. Dat stimuleert de arbeidsdeelname van oudere werknemers die reeds 
de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

§11.7.4 Wettelijk regime voor 65-plussers?

Een voor werkgevers belangrijke belemmering om 65-plussers te laten door-
werken, is de wettelijke verplichting om bij ziekte aan 65-plussers (net als aan 
andere werknemers) het loon twee jaar lang door te betalen. De in de praktijk 
onverzekerbaarheid van dat risico vergroot die belemmering (§8.3.2).

Bij het wegnemen van wettelijke belemmeringen om door te werken na 
pensioenontslag laveert de wetgever tussen de bevordering van de arbeids-
deelname van 65-plussers en de sociale bescherming van diezelfde groep. 
Een wettelijk regime waarbij de wettelijke verplichtingen van werkgevers 
voor 65+-ers worden versoepeld, bevordert de arbeidsdeelname van 65-plus-
sers. Die bevordering betekent een vermindering van de wettelijke rechten 
van 65-plussers en gaat ten koste van hun sociale bescherming. Bovendien 
blijkt uit het arrest Mangold dat ook in de wet opgenomen leeftijdsgrenzen 
objectief gerechtvaardigd moeten worden.
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Bij een wettelijke beperking van de loondoorbetalingperiode voor 65-plus-
sers blijft er – in tegenstelling tot bij een volledige afschaffi  ng van de wettelijke 
verplichting – een prikkel voor werkgevers om ziekteverzuim te bestrijden. 
Andere denkbare maatregelen zijn een beperking van de re-integratiever-
plichting van werkgevers en werknemers voor 65-plussers en een versoepe-
ling van de keten- en perioderegeling. Het wettelijk leeftijdsonderscheid van 
65-plussers lijkt gelet op de huidige stand van de Europese jurisprudentie 
te rechtvaardigen met het argument dat de arbeidsdeelname van die groep 
wordt bevorderd (§8.6).

§11.7.5 Contractueel regime voor 65-plussers

Afwijkende afspraken voor 65-plussers, zoals uitsluiting van de cao, de belo-
ning, de opzegtermijn of het opzegverbod bij ziekte maken hen aantrekke-
lijker voor werkgevers. Die aantrekkelijkheid gaat vrijwel altijd ten koste van 
de bescherming van 65-plussers en dat is slechts toegestaan wanneer er een 
objectieve rechtvaardiging is voor het leeftijdsonderscheid. Veel afwijkende 
arbeidsvoorwaarden voor 65-plussers zijn door het ontbreken van een recht-
vaardiging nietig. De WGBL beschermt 65-plussers daarmee tegen andere 
arbeidsvoorwaarden dan 65-minners (§8.7).

In sommige (collectieve) arbeidsovereenkomsten is in strijd met de wet 
bepaald dat de loondoorbetalingverplichting bij ziekte niet geldt voor 65-plus-
sers.

§11.7.6 Vrijwillig uitstel en deeltijdpensioen als impuls om door te werken

Vrijwillig uitstel en deeltijdpensioen na 65 jaar (zowel in de AOW als in het 
aanvullend pensioen) bevorderen een langere arbeidsdeelname. De hogere 
pensioenuitkering is een prikkel om langer door te werken en de mogelijkheid 
langer door te werken maakt de leeftijd van 65 jaar als defi nitieve einddatum 
minder vanzelfsprekend. Wanneer de wetgever de mogelijkheid creëert om 
het levenslooptegoed na 65 jaar op te nemen, gaat daar eveneens een positieve 
werking van uit. Deeltijdpensioen bevordert een geleidelijke uittreding. In 
het aanvullend pensioen kan voortzetting van de pensioenopbouw een extra 
fi nanciële stimulans zijn om langer door te werken (§8.10; §8.11).

§11.7.7 Einddatum pensioen van 70 jaar afschaff en

De in pensioenreglementen standaard overgenomen fi scale bepaling dat het 
pensioen uiterlijk bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar ingaat, neemt 
de fi nanciële prikkel weg voor oudere werknemers om na 70 jaar door te 
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werken. De leeftijdsgrens van 70 jaar in pensioenreglementen vormt boven-
dien verboden leeftijdsonderscheid. De fi scale leeftijdsgrens dient daarom 
mijns inziens geschrapt te worden (§8.11.4.2). Dat neemt een belemmering 
weg voor de fi nanciële prikkel van werknemers die na het 70e jaar willen 
doorwerken.

§11.8 Maatregelen uit het buitenland

§11.8.1 Duitsland

In Duitsland zijn diverse maatregelen genomen om de arbeidsdeelname 
van ouderen te verhogen. De maatregel om het voor werkgevers mogelijk te 
maken een onbepaald aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan 
te gaan met 52-plussers, werd door het HvJ EG als discriminatoir beoordeeld 
(§9.2.1). Dit Mangold-arrest van het HvJ EG toonde aan dat wettelijke maat-
regelen met leeftijdsonderscheid niet vrij van discriminatiegevaar zijn. In 
2007 is de wet aangepast zodat met werkloze werknemers vanaf 52 jaar voor 
maximaal vijf jaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden 
aangegaan. Een andere maatregel is het 50+-initiatief, dat indienstneming 
en opleiding van ouderen bevordert. Daarnaast tracht Duitsland vervroegde 
uittreding tegen te gaan door deeltijdpensioen vanaf 55 jaar niet langer wet-
telijk te faciliteren. De in mijn ogen meest interessante maatregel vanuit het 
oogpunt van vergelijking met Nederland is de geleidelijke verhoging van de 
wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Voor werknemers met 45 
dienstjaren blijft een ongekort pensioen vanaf 65 jaar mogelijk (§9.4.2.3).

§11.8.2 Zweden

De hoge arbeidsdeelname van oudere werknemers in Zweden kan niet een-
duidig verklaard worden aan de hand van wet- en regelgeving. Best practices 
zijn moeilijk aanwijsbaar. Duidelijk is dat zowel het arbeidsrecht (bijvoor-
beeld het wettelijk recht om door te werken tot 67 jaar) als het pensioenrecht 
(fl exibiliteit en een hogere uitkering bij langer doorwerken) prikkels bevatten 
om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen. Die maatregelen zijn van 
recente datum, terwijl de arbeidsdeelname van ouderen in Zweden ook voor 
die maatregelen hoog was. Dat gezegd hebbend, is bijvoorbeeld de koppe-
ling van de wettelijke pensioenleeftijd en de hoogte van de uitkering aan de 
levensverwachting een interessante maatregel om de arbeidsdeelname van 
ouderen te stimuleren.
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§11.9 Eindconclusie

§11.9.1 Belemmeringen om langer door te werken en het wegnemen daarvan

Ondanks de stijging van de arbeidsdeelname van oudere werknemers van 
24,4% in 1993 tot 41,6% in 2006 neemt de meerderheid van de ouderen geen 
deel aan het arbeidsproces. Er is dus nog veel ruimte om de arbeidsdeelname 
van ouderen te verhogen. In dit onderzoek heb ik een aantal belemmeringen 
geconstateerd voor zowel werkgevers als voor werknemers om door te werken 
tot 65 jaar én daarna. Waar mogelijk heb ik concrete voorstellen gedaan om 
die belemmeringen weg te nemen of heb ik oplossingsrichtingen aangegeven 
die nader onderzocht en uitgewerkt kunnen worden.

§11.10 Aanbevelingen

§11.10.1 Inleiding

In deze paragraaf doe ik aan de hand van bovenstaande conclusies enige 
aanbevelingen2016 die belemmeringen voor oudere werknemers om aan het 
arbeidsproces te blijven deelnemen kunnen wegnemen. De maatregelen zijn 
onderverdeeld in aanbevelingen inzake wet- en regelgeving (§11.10.2) die zich 
richten tot de wetgever en beleidsmatige aanbevelingen (§11.10.3) die zich 
richten tot de overheid en/of tot de sociale partners.

§11.10.2 Wet- en regelgeving

1. Verhoog de AOW-leeftijd geleidelijk naar 67 jaar

Een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd is een van de meest directe 
dwingende maatregelen die de overheid kan nemen om de arbeidsdeelname 
van ouderen te bevorderen. Doordat pensioenontslag bij een lagere leeftijd 
dan de AOW-leeftijd in beginsel verboden is geeft een verhoging van de 
AOW-leeftijd werkwillende oudere werknemers de mogelijkheid om tot de 
AOW-leeftijd te blijven werken.

a. Maak uitstel, oprenting en deeltijdAOW mogelijk

2016 De aanbevelingen zijn noodzakelijkerwijs een selectie. Niet beoogd is een volledige weer-
gave van de in dit onderzoek gedane aanbevelingen.
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Door uitstel van de ingangsdatum van de AOW mogelijk te maken, leidt langer 
doorwerken tot een hogere uitkering. Dat geeft werknemers een fi nanciële 
prikkel om langer te blijven doorwerken. DeeltijdAOW maakt voor werkne-
mers een geleidelijke overgang van werken naar pensionering mogelijk.

b. Koppel de ingangsdatum van de AOW-uitkering aan levensverwachting

De koppeling van de ingangsdatum van de AOW-uitkering aan de levensver-
wachting maakt de AOW vergrijzingsbestendig.

2. Codifi ceer pensioenontslag

Het pensioenontslag is thans niet duidelijk geregeld. De rechtsonzekerheid 
of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt en wat de juridische 
basis voor dat eindigen is, kan worden weggenomen door pensioenontslag te 
codifi ceren zoals ik hierboven heb uitgewerkt (§11.5.5.1).

a.  Beperk pensioenontslag tot schriftelijk overeengekomen pensioenontslag-
beding

Pensioenontslag is slechts toegestaan wanneer de werknemer uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft ingestemd met het automatisch eindigen van de arbeids-
overeenkomst. De aanspraak op AOW of een aanvullend pensioen doet de 
arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigen. Zonder schriftelijk 
pensioenontslagbeding blijft de werknemer in dienst van de werkgever. Die 
verduidelijking kan een bescheiden bijdrage leveren aan de arbeidsdeelname 
van ouderen.

3. Aanscherping criteria VUT-boete bij individueel ontslag

Door individuele ontslagvergoedingen wegens een verschil van inzicht over 
het te voeren beleid niet langer te vrijwaren van de VUT-boete wordt tegenge-
gaan dat de ontslagvergoeding door werkgever en werknemer gebruikt wordt 
als individuele uittredingsregeling.

4. Maak arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na pensionering 
mogelijk

De onduidelijkheid of de door werkgevers met een gepensioneerde werk-
nemer voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch 
eindigt belemmert de arbeidsdeelname van ouderen. Die belemmering wordt 
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weggenomen door de wet (artikel 7:667 lid 4 BW, ook wel de Ragetlie-regel 
genoemd) op dit punt aan te passen zoals ik hierboven heb uitgewerkt in 
§11.7.3.

5. Beperk de duur van de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers 
bij ziekte van 65-plussers

Een voor werkgevers belangrijke belemmering om werknemers ouder dan 65 
jaar in dienst te nemen is de thans geldende loondoorbetalingsperiode van 2 
jaar ex artikel 7:629 BW, die tevens geldt voor 65-plussers. De wetgever kan 
die drempel voor werkgevers wegnemen door de duur van die periode voor 
65-plussers te beperken.

6. Maak opname levenslooptegoed na 65 jaar mogelijk

Wanneer de wetgever de mogelijkheid creëert om het levenslooptegoed na 65 
jaar op te nemen, leidt dat mogelijk tot uitstel van de opname van het levens-
looptegoed en langer doorwerken van oudere werknemers.

7.  Schrap de fi scale maximumpensioenleeftijd van 70 jaar

Het schrappen van de fi scale maximumpensioenleeftijd van 70 jaar (waarop 
het pensioen fi scaal moet ingaan) neemt een belemmering weg voor werkne-
mers die na het 70e jaar willen doorwerken en hun ouderdomspensioen nog 
niet willen laten ingaan.

§11.10.3 Beleid

1. Verbeter de zwakke arbeidsmarktpositie van oudere werknemers

De veronderstelling van werkgevers dat oudere werknemers relatief duur zijn 
vormt een belangrijke economische belemmering voor oudere werknemers 
om te blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Die economische belemme-
ring voor oudere werknemers om te blijven werken, wordt weggenomen door 
hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

2. Onderzoek de economische belemmering van veronderstelde dure 
oudere werknemers

a. Neem de informatiebelemmering over veronderstelde dure oudere werk-
nemers weg door onderzoek (overheid en op sectoraal niveau sociale part-
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ners) naar de verhouding tussen beloning van oudere werknemers en hun 
productiviteit.

De uitkomsten van dat onderzoek maken duidelijk in hoeverre de econo-
mische belemmering is gebaseerd op beeldvorming of op realiteit. Bij de 
beloning dient naast de loonkosten ook gekeken te worden naar de pensioen-
kosten en de kosten van de sociale zekerheid van oudere werknemers. Blijkt 
de veronderstelling niet juist dan is er een informatiebelemmering die door 
voorlichting en communicatie aan werkgevers kan worden weggenomen.

3. Productiviteitsverhoging en/of aanpassing beloningsstructuur

Blijkt uit het hierboven vermelde onderzoek dat de veronderstelling dat oudere 
werknemers relatief duur zijn (gedeeltelijk) juist is, dan kan de economische 
belemmering worden weggenomen door verhoging van de productiviteit van 
oudere werknemers en/of aanpassing van de beloningsstructuur.

a. Van ontziemaatregelen naar langere inzetbaarheid

Veel seniorenregelingen gaan uit van het ontzien van oudere werknemers. 
Een verschuiving van ontziemaatregelen naar maatregelen gericht op een 
langere inzetbaarheid van oudere werknemers (zoals een individueel scho-
lingsbudget) kan een bijdrage leveren aan een langere arbeidsdeelname van 
ouderen. Een afvlakking van de automatische periodieken na een aantal 
dienstjaren is eveneens denkbaar.

4. Stimuleer langer doorwerken oudere werknemers door prikkels in de 
pensioenregeling

Sociale partners kunnen de pensioenregeling vormgeven zodat daar prikkels 
inzitten voor oudere werknemers om langer door te werken. Vrijwillig uitstel 
(al dan niet met voortzetting van de pensioenopbouw) en deeltijdpensioen 
na 65 jaar bevorderen een langere arbeidsdeelname. De hogere pensioenuit-
kering is een prikkel om langer door te werken en de mogelijkheid langer 
door te werken maakt de leeftijd van 65 jaar als defi nitieve einddatum minder 
vanzelfsprekend.
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Samenvatting

In dit boek is onderzocht met welke maatregelen op het terrein van het so ciaal 
recht belemmeringen voor oudere werknemers om aan het arbeidsproces te 
blijven deelnemen kunnen worden weggenomen.

In het eerste deel heb ik aangegeven hoe het verbod van leeftijdsdiscrimi-
natie is uitgewerkt in de Nederlandse wetgeving en wat de betekenis daar-
van is voor (de arbeidsdeelname van) oudere werknemers. Geconcludeerd 
werd dat de gelijke behandeling op grond van leeftijd oudere werknemers 
zowel beschermt als belemmert. De gelijke behandeling beschermt oudere 
werknemers tegen uitsluiting van de arbeidsmarkt (ouderen uitsluiten van 
werving en selectie) en ongunstige behandeling ten opzichte van jongeren. 
Diezelfde gelijke behandeling kan voor oudere werknemers gunstige maatre-
gelen (zoals seniorenregelingen), die beogen hen langer in het arbeidsproces 
te houden, belemmeren.

In het tweede deel zijn de arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers 
besproken alsmede het moment en de manier waarop oudere werknemers 
het arbeidsproces verlaten vóór en bij het bereiken van de pensioenleeftijd. 
Ik constateerde daar dat de veronderstelling van werkgevers dat oudere werk-
nemers duur zijn een belangrijke economische belemmering vormt. Die 
veronderstelling verklaart de relatief slechte arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers. Nader (economisch) onderzoek naar die veronderstelling door 
overheid en sociale partners is gewenst.

De veronderstelde onbalans tussen productiviteit en beloning van oudere 
werknemers wordt verminderd door te investeren in de productiviteit van 
oudere werknemers en door de beloningsstructuur aan te passen. Daarbij 
kan gedacht worden aan het verschuiven van (een deel van) het budget van 
ontziemaatregelen naar maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer 
(employability) vergroten. Mogelijke aanpassingen zijn een scholingsbudget 
en een geleidelijke afvlakking van de automatische loonperiodieken na een 
aantal dienstjaren, met meer aandacht voor een koppeling van beloning aan 
scholing.

Omdat en zolang de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers relatief 
slecht is, hebben zij meer behoefte aan ontslagbescherming tegen de ontslag-
prikkels van werkgevers en aan compensatie van de fi nanciële gevolgen van 
het ontslag (door een langere opzegtermijn en hogere ontslagvergoeding). 
Een verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers neemt 
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de oorzaak voor die bescherming weg en is als preventieve maatregel vermoe-
delijk effi  ciënter.

Het automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het berei-
ken van de pensioenleeftijd (pensioenontslag) belemmert de arbeidsdeel-
name van werknemers die na de pensioenleeftijd willen doorwerken. Die 
belemmering van de arbeidsdeelname is overigens beperkt tot 65-plussers. 
Het verbod van pensioenontslag beneden de 65 jaar maakt doorwerken tot 65 
jaar in beginsel voor alle werknemers mogelijk. De inkomensbescherming 
vanaf 65 jaar en preventie van een arbeidsongeschiktheidsdiscussie kunnen 
redenen zijn om pensioenontslag bij 65 jaar te handhaven en de belemme-
ring voor oudere werknemers te accepteren.

Arbeidsrechtelijk is het pensioenontslag onduidelijk geregeld. Daarom 
heb ik voorstellen gedaan om die onduidelijkheid weg te nemen.

In deel drie is ingegaan op de rol van het ouderdomspensioen bij de uit-
treding van werknemers. Daarbij zijn pensioeninstrumenten besproken die 
de arbeidsdeelname van ouderen belemmeren en stimuleren. Geconstateerd 
werd dat de pensioenleeftijd (zowel de leeftijd in het aanvullend pensioen 
als de AOW-leeftijd) en de hoogte van de uitkering (hoger bij langer door-
werken) belangrijke instrumenten zijn om langer doorwerken van oudere 
werk nemers te stimuleren.

Een ander aspect dat in het derde deel aan de orde kwam, is het wegne-
men van belemmeringen om door te werken na pensioenontslag. Geconsta-
teerd werd dat er naast een informatiebelemmering ook wettelijke - en con-
tractuele belemmeringen bestaan. Ook daar heb ik voorstellen gedaan aan 
sociale partners en aan de wetgever om die belemmeringen weg te nemen. 
De bevordering van de arbeidsdeelname van 65-plussers moet, ook gelet op 
het verbod van leeftijdsdiscriminatie, worden afgewogen tegen hun sociale 
bescherming.

Het vierde deel beschrijft de rechtspositie van oudere werknemers in 
Duitsland en Zweden. In mijn ogen interessante ideeën uit die landen zijn 
verwerkt in bovengenoemde voorstellen om een langere arbeidsdeelname 
van ouderen in Nederland te faciliteren.

Deel vijf bevat conclusies en aanbevelingen. Daarin presenteer ik tevens 
maatregelen die belemmeringen voor oudere werknemers om aan het 
arbeidsproces te blijven deelnemen kunnen wegnemen.
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Summary

The central question explored in this study is with which measures in the 
fi eld of social law obstructions for older workers to participate in employment 
can be taken away.

In the fi rst part of this book I have identifi ed how the prohibition of age 
discrimination has been implemented in Dutch legislation and what that 
means for (the labour participation of) older workers. It is argued that equal 
treatment on the grounds of age both protects and impedes older workers. 
The equal treatment provision protects older workers against exclusion from 
the labour market (e.g. exclusion of conditions for access to employment and 
recruitment conditions) and unfavourable treatment with respect to younger 
employees. That same equal treatment can impede favourable measures for 
older workers, which intends to keep them in employment.

The second part discusses the employment conditions for older workers 
as well as the moment and the way in which older workers leave employment 
before and at reaching the pensionable age. It is observed that the presumption 
of employers that older workers are expensive is an important economic 
obstruction. That presumption explains the relatively bad labour market 
position of older workers. Further (economic) research to that presumption 
by both government and social partners, would be useful.

The supposed imbalance between productivity and pay of older workers is 
lightened by investments in the productivity of older workers and by alteration 
of the pay structure. Conceivable is a shift from (a part of) the budget for 
‘measures of consideration’ to employability measures. Possible alterations 
are: a budget for education and a gradual levelling off of the automatic 
increase in pay after a number of service years, with more emphasis on a 
relation between pay and education.

Both because and as long as the labour market position of older workers is 
relatively bad, they have a greater need for employment protection against the 
dismissal incentives from employers and for compensation of the fi nancial 
consequences of the dismissal (by way of a longer notice period and a higher 
severance pay). An improvement of the labour market position of older 
workers takes away the cause for that protection and as a preventive measure 
is probably more effi cient.

The automatic termination of the employment contract because of 
reaching the pensionable age (pension dismissal) impedes the participation 

Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec23:583Arbeidsdeelname oudere werknemers_6.indd   Sec23:583 28-1-2009   9:32:0228-1-2009   9:32:02



548

De arbeidsdeelname van oudere werknemers

of employees who want to continue working after the pensionable age. That 
impediment is limited to employees aged over 65 years. The prohibition of 
pension dismissal before 65 years facilitates older workers to remain active 
until they reach the age of 65 years. The income protection that the social 
security old age pension provides from 65 and the prevention of a discussion 
about (in)validity of older workers are reasons that may justify maintenance 
of pension dismissal and accept the impediment for older workers. Pension 
dismissal is not regulated clearly and in a satisfactory way. For that reason 
adjustments have been proposed in this book.

The third part of this book deals with the role of the old age pension 
and the labour participation of older workers. Several instruments that 
obstruct and stimulate the participation have been discussed. It is stated that 
the pensionable age (both the pensionable age of the state pension as the 
pensionable age in the supplementary pension) and the income level (higher 
of working longer) are important instruments to stimulate older workers to 
remain in employment.

Another aspect that has been discussed in part three is the removal of 
obstructions to continue working after pension dismissal. It is argued that 
next to an information obstruction there are also legal and contractual 
obstructions. Proposals have been made to both the legislator and to social 
partners to take away those obstructions. Measures that stimulate people aged 
over 65 years to keep working need to consider both the social protection of 
this group and the ban on age discrimation.

Part four describes the legal position of older workers in Germany and 
Sweden. Interesting ideas from those countries have been incorporated in 
the abovementioned propositions to facilitate a longer participation of older 
workers in employment in the Netherlands.

Part fi ve contains several conclusions and recommendations in which 
measures are presented to take away obstructions for older workers to remain 
in employment.
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Verwezen wordt naar de paragraaf-
nummers

A
Aanbeveling 3.5, 3.4.3.3, 3.4.5, 3.4.6, 

3.4.9, 4.6.4, 4.6.5.3, 4.6.5.4
Afspiegelingsregel 

4.2, 4.2.1, 4.3, 4.7.3.1, 4.9.1, 11.4.1
 – uitzonderingen 4.2.2
 – kennelijk onredelijk ontslag 4.2.4
 – betekenis oudere werknemers 4.2.8
Algemeen discriminatieverbod 2.2
Altersteilzeit 9.2.4
Arbeidsdeelnameparadox 1.2.3
Arbeidskorting 4.7.6
Arbeidsmarktpositie 1.2.2, 2.8, 3.2.1, 

3.2.4, 3.2.5, 3.4.3.2, 3.8.1, 3.8.3, 4.1, 
4.2.2, 4.2.8, 4.6.2, 4.6.3.2, 4.6.7, 
4.8.2.2, 4.8.5.5, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 
4.9.5, 4.9.6, 7.1, 7.8.1, 7.8.4.1, 7.9.2, 
7.10.1, 8.12, 11.4.3, 11.10.2

 – duitsland 9.2.1, 9.2.2.1, 9.3.3.3, 
9.3.3.4, 9.3.4.1, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 
9.3.4.6, 9.6.2

 – objectieve rechtvaardiging 2.5.9, 
2.6.3.2, 3.4.3, 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.3, 
3.4.4.1, 3.4.8, 4.6.5, 4.6.7.2

 – ontslagvergoeding 4.6.6, 4.9.3, 
11.4.3

 – zweden 10.2.6.4.5.1
Ambtenaren 4.2.1.1, 6.3.4, 5.8.1
 – pensioenontslag 5.5, 6.6.1.2
AOW 7.4, 7.4.1, 7.4.2
 – deeltijd AOW 8.10.3, 8.13.8, 11.7.6, 

11.10.2
 – uitstel AOW 8.10.3, 8.13.8, 11.7.6, 

11.10.2
 – verhoging AOW-leeftijd 7.13.2, 

11.6.2, 11.10.2

AOW-ontslag 5.4, 5.8.6, 5.9.3.3
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 – einde van rechtswege 5.7.2.2
 – maximumduur 5.7, 5.7.2.3, 5.7.3
Anciënniteit 3.2
 – beloning 3.2, 3.8.1, 11.3
 – leeftijdsdiscriminatie 4.2.6, 4.2.7
 – ontbinding 4.2.5
 – opzegtermijn 4.5.1
Arbeidsdeelname ouderen 1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, 2.5.7.1, 11.1

B
Befristungskontrolle 9.2.3.4
Belemmering
 – aard 1.2.4
 – arbeidsdeelname 1.2.3
 – leeftijdsdiscriminatie 11.5.2
 – maatregelen 1.2.5, 11.10
 – pensioenkosten 7.8.1, 7.13.6, 11.6.5
 – pensioenontslag 5.9, 5.9.2, 11.5.1
 – ragetlieregel bij pensioenontslag 

8.5, 8.5.3
 -spaarvut 7.6.4.1.1
 – doorwerken na VUT en 

 prepensioen 8.4.1
Beloningsbegrip 2.5.2, 3.7.2, 7.9.1
Betriebliche altersversorgung 9.4.3

D
Dagloongarantieregeling 4.8.2.3
Deelnemingsjarenpensioen 7.6.3
Deeltijdpensioen 7.6.4.1.2, 7.12, 7.13.7, 

11.6.6
 – duitsland 9.2.4, 9.6.4
Demotie 3.6, 3.8.5
 – levensloop 3.7.4
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 – onvrijwillig 3.6.2.1
 – pensioen 7.11, 7.13.7
Doorsneepremie 7.8.3
 – alternatieven 7.8.4
Doorwerkcao  8.7.5
Doorwerken
 – aanvullend pensioen 7.5.2, 7.6.2.2
 – AOW 7.4.2
 – na 65 jaar 8.2.4, 11.7
 – na VUT, prepensioen 8.4.1
 – wettelijk recht tot 67 jaar 5.11.6, 

10.2.7, 11.5.6

F
FVP 4.8.6
Functioneel Leeftijdsontslag 5.5.3

G
Gemitigeerde eindloonregeling 7.10
 – rechtsgevolgen verboden 7.10.4
Gevolgencriterium 4.6.2
 – ontslagvergoeding 4.6.2
Gesetzliche Rentenversicherung 9.4.2
Groenvariant 4.6.5.3

I
ILO 2.2.4
IOAW 4.8.4
IOW 4.8.5

K
Kantonrechtersformule 4.6
 – Groenvariant 4.6.5.3
 – leeftijdsonderscheid 4.6.5
 – na 65 jaar/pensioenontslag 8.9
 – sociaal plan 4.6.6
Kennelijk onredelijk ontslag 5.6.3
 – afspiegeling 4.2.4
 – ontslagvergoeding 4.6.7.1
Knipbepaling 7.10.3

L
Leeftijdsbewust personeelsbeleid 3.5, 

3.8.4
Leeftijdsdiscriminatie 2.3
 – duitsland 9.3, 9.6.5
 – sancties 2.7
 – kantonrechtersformule 4.6.5
 – zweden 10.4
Levensloop 3.7, 3.8.6, 11.10.2
 – overgangsregeling oudere werkn. 

3.7.2
 – prepensioenverlof 3.7.3
 – deeltijdwerk en demotie 3.7.4
Loondoorbetaling bij ziekte 8.3.2
 – na 65 jaar 8.6.2, 11.10.2

O
Onderbrengingsplicht 7.9.1
Ontslagbescherming 4.2, 4.9.1
 – duitsland 9.2
 – zweden 10.2
 – 65-plussers 8.8, 8.13.7
Ontslagvergoeding 4.6, 11.4.3
 – duitsland 9.2.2.5, 9.6.2, 9.6.6
 – hoogte 4.6.3
 – immateriële schadevergoeding 

4.6.4.3
 – kennelijk onredelijk ontslag 4.6.3.2
 – maximering 4.6.4
 – na 65 jaar 8.9
 – ontbindingsvergoeding 4.6.3.1
 – uniformering 4.6.3.3
 – zweden 10.2.5, 10.2.6.4
Ontslagselectie 4.2, 4.3
 – duitsland 9.2.2.1
 – methoden 4.3
 – leeftijd 4.3.3
 – afwijking bij cao of wet 4.3.4
Ontslagselectierichtlijnen 9.2.2.2
Opzegtermijn 4.5, 11.4.2
 – dienstjaren 4.5.1
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 – duitsland 9.2.2.4
 – na 65 jaar 8.7.3.3
 – oudere werknemers 4.5.2
 – overgangsrecht

oudere werknemers 4.5.3
 – zweden 10.2.3.3, 10.2.6.3
Opzegverbod bij ziekte
 – na 65 jaar  8.7.3.2
Oudedagsvoorziening 7.3
 – duitsland 9.4
 – zweden 10.5
Oudere werknemers 1.1
 – arbeidskorting 4.7.6
 – beloning 3.2
 – individueel ontslag 4.4
 – pensioen 7.9
 – premievrijstelling 4.8.8.1
 – productiviteitsverhoging 3.2.5
 – opzegtermijn 4.5.2, 4.9.2
 – werkloosheidsuitkering 4.8.2
Ouderenregeling sociaal plan 3.4
 – leeftijdsonderscheid 3.4.2, 3.4.3, 

3.4.4
 – kantonrechtersformulevariant 3.4.5
 – rechtsgevolgen verboden 3.4.9
Objectieve rechtvaardiging
 – half open stelsel 2.5.6
 – overgangsrecht vpl 7.7
 – stappenplan 2.5.9 
 – toets 2.5.9, 2.6, 2.9.2

M
Mangold-arrest 9.2.1.1, 9.6.1

P
Pakketvergelijking
 – seniorenregeling 3.3.5.1
 – ouderenregeling sociaal plan 3.4.8
 – overgangsrecht vpl 7.7.2.1
Pensioenkosten 7.8, 11.6.5
Pensioenregel 5.2

 – rechtspraak 5.2.1
 – AOW 5.4, 5.8.6
Pensioenrichtleeftijd 7.6.2
Pensioenontslag 5.3, 11.5, 11.10.2
 – ambtenaren 5.5
 – codifi catie 5.8.2
 – duitsland 9.2.3, 9.6.3
 – ontbindende voorwaarde 5.8.4
 – rechtspraak 5.3.3
 – voorzetting arbeidsovereenkomst 

na 8.4, 8.4.2, 8.4.3
 – voorzetting pensioenopbouw na 

8.11.3
 – wettelijke basis 5.8
Pensioenontslagbeding 5.3.2, 5.3.3,5.8.5
 – duitsland 9.2.3.3
Positieve discriminatie 2.4.7
Prepensioen 7.6.4.1.2

R
Ragetlie-regel 8.5, 8.13.4, 11.7.3, 11.10.2
 – uitdrukkelijke voortzetting 8.5.1
 – stilzwijgende voortzetting 8.5.5

S
Seniorenregeling 3.3
 – rechtsgevolgen verboden 3.3.6
Seniorenverlof 3.3.1.1
 – uittredingsroute 4.7.4
Sollicitatieplicht  4.8.3
 – vrijstellingen 4.8.3.1
Sozialauswahl 9.2.2.1
SpaarVUT 7.6.4.1
Stamrecht 4.7.2
 – individueel ontslag 4.7.3.4
Stilzwijgende voortzetting 8.4.3
 – ragetlie-regel 8.5.5
Stoelendansmethode 4.2.3

T
Tussentijds opzeggen 5.7.2.1
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U
Uitdrukkelijke voortzetting 8.4.2
 – Ragetlie-regel 8.5.1, 8.5.4
Uitzendbeding na 65 jaar 8.7.3.4

V
Verplichte vervroegde uittreding 5.10
Verwijtbaar werkloosheidstoets 4.8.2.3
VPL 7.6.1
 – overgangsrecht 7.7, 11.6.4
Vrijstelling van diensten 3.3.1.2
VUT-boete 4.7.3.1, 11.4.4, 11.10.2
 – kwantitatieve toets 4.7.3.2
 – overgangsrecht 4.7.3.3

W
Waardeoverdracht 7.8.2
WGBL 2.5, 2.9.1

Z
Zweedse model 8.10.2, 10.2.1
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