
meer dan alleen hindervoor de reizigers en andere

weggebruikerstotgevolgzalhebben Dezehinder
is inherent aan een kortdurcnde actie in het

openbaar vervoer en moet \\'orden geduld- Dat

de openbare orde ofde veiligheid in gevaarkomt'
is onvoldocnde aannemelijk genraakt Veronder
steld mag worden dat met nane Politie, braDd-

weer en ambultncepersoneel onbelemmerd hun

werk kunnen blijven doen.

4.12. Daarmee resteert in dit kort gedingdevraag
oíde door QBuzz te lijden schade een beperking

ofeen verbod van de actie dringend noodzakelijk
maakt. De vooízieningenrechteÍ beantwoordt
deze vraag ontkennend. Waarin clc gestelderepu-
tatieschade bestaat, heeftQBuzz niet gesteld. Gelet

op hetgeen partijen over en weer hebben aange-

voerd, kan voorshands niet worden gecoDcludeerd

datdedoor QBuzz te lijden omzrtderving zodanig

is dat het beginsel van Proportionaliteit wordt
geschonden. I)e actie wordt er weliswaar door
gekenrnerktdat deze zich keert tegen QBuzzmaar
zich richt tegen de overheidswerkgevers, reden

waarom tussen partijen niet in geschil is dat

QBuzz moet worden aangemerkt als een derde

die buiten het belangengeschil staat dat aan de

actie ten grondslag ligt, doch de werkonderbre-

king is van zodanig korte duuí (van 05-00 tot
08.30 uur op l5 oktober 2015) dat de daarvan te

verwachtcn Íinanciële schade betrekkeli.f k beperkt

is. Ook indien voorshands zou kunnen worden

uitgegaan van dedoor QBuzzgestelde schadeom-
vang is die schade niet zodanig aanzienliik dat een

beperking van het recht van FNV op collectieve
actie dringend noodzakelijk is. Hierbij wordt in
aanmerking lienomen dat de actie alleen in het

stadsvervoer zalplaatsvinden en dat het debeslis-

sing van QBuzz zelf is om ook de streekbussen

niet te laten riiden, terwijlniet aannemelijk is ge-

maakt dat er geen acceptabele mogelijkheid zou

zijn om het streekvervoer wél doorgang te laten

vinden, bijvoorbeeld door - zoals ter zittinggeoP-
perd - de streekbussen tussen de stadsgrens en

de eindbesterrrming en (vice versa) tussen ttegln-
punt en de stadsgrens geen haltes te leten aan

doen-
4.13. Het voorgaande leidt ertoe dat devordering
van QBuzz wordt afgewezen, QBuzz wordt, als

de in het ongeltk gestelde partij, veroordeeld in
de proceskostcn. I)eze worden lot dit vonnis aan

de zijde van FNV begroot oP € L429,=, waarvan

€ 613,= aan grifïerecht en € 816,= voor salaris

advocaat.

5. De beslissing
I)e voorzieningenrechter:
5.1. wijst de vordering van QBuzz af;

5.2. veroordeelt QBuzz in de proceskosten, aan

de zijde van FNV t(Í op heden begroot oP

€ 1.429,=, waarvan €l 613,= aan griffieÍecht en

€ 816,= voor salaris advocaat.

5.J. vcrklaart dit vonlris uitvoerbaar bij vooÍraad.
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GerechtshoÍ Amsterdam
9 iur.i 2015, N. 200.132.481 lO1 ,

ECLI:NL:GHAMS:201 5:2209
(mr. Thiessen, mr. Van der Kwaak, mr' Kingma)

Noot mr E.L.J. Bruyninckx

Pensioenontslagbêding. Begrip "pensioenge-
rcchrigde leeftiid" in Pensioenreglemênt. Einde

van rechtswege arbsidsovereenkomstvooÍ
onbepaalde tiid.

IBW art. 7:6671

De werknemer isop I januari 2006 bijde werkgever
in dienst getreden als beleggingsadviseut op basts

van een arbeidsovereenkomst vooÍ onbepaalde
tijd. ln november 2011 is de werknemer 65 jaar
geworden. Vanaf 1 november 2011 ontvangt hij
een oudet(tomspensioen op basisvdn de pensioen

íegelíng van de we gever, ln de arbeidsovereen'
komst isbepaald dathet dienstverband uíterlijk zal
eindigen op de dag vooÍafgaand aan cle penstoen

datum, zoals díe voor de werknemer geldt op basts

van het pensioenreglement, Het PensioenÍegle'
ment 2006 bepaalt dat de pensíoendatum gelÍjk is

aan de pensioenrichtdatum. De pensioenrichtda'

tum is de eeÍste dag van de maand waarin de 65'

veíjaardag van de weÍknemer valt- De werknemer
kan veízoeken om uitstel van de pensioenichtala
tum. 8ij brief van 7 oktober 2011 heeft de werkge
veí aan de werknemer bevestigd dat 31 oktober
2011 zijn laatste werkdag zal ziin De werknemer
heeft een verklaring voor recht gevordetd dat zijn
aíbeidsoverce nkomst n iet vè n rechtswege 6 geéi n'
digd. De kantonrechter heeft de vordering afgewe'

Het hof gaateNan uit dat de arbeidsoveíeenkomst
tussen paftijen een zogenoemd pensíoenontslag'
beding bevat op grond waarvan de atbeidsover'
eenkomstvan rechtswege eindigt bij het bereiken

van de pensioenleeftiid. ook al gaat het om een
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arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tiid. De (ii) De werknemer is geboren in 1946. Op (...)
weÍknemeí stelt dat tot 2006 het Pensioeníegle'
ment 2000 gold en dat daatin wetd uitgegaan van
een pensioendatum van 62 iaar. Omdat híi na ziin
62 is blijven werken, is volgens hem de arbeids'
overeenkomst voortgezet na de pensioendatum
en was vooÍaÍgaande opzegging nodig. Het hof
verwerpt dit betoog. ln de arbeidsoveieenkomst
is bepaald dat de regels neergelegd in de voor de
werkgeveÍ geldendecao van toepassing zijn.ln de
op l januari 2006 geldende cao is bepaald clat

vanaf 1 januari 2006 voor alle medewerkers het
Pensioenreglement 2006 geldt. Daarmee staatvast
dat voor de weÍknemer een pensioenclatum van

65 jaar gold en dat zijn arbeidsovereenkomst op
die datum is geéíndigd. De werknemer heeft onvol'
doende aannemelijk gemaakt dat híihet Pensioen'
fonds heeft gevraagd de pensioenclatum te vetvrce'
gen oí uit te stellen en dat dat verzoek is ingewif
lígd.

NB. ln dAR, 2015/267 wed als pensioendatum
niet de datom in het Pensioenreglement genomen,
maaí, op basis van uítleg van de aíbeidsoveÍeen'
koms. de Aowleeftijd. Bepalend is (dus) wat
tussen partijen ís overeengekomen, ín de aÍbeids
overeenkomst, de cao en/of het pensioenregle'
menL Zíe over het pensioenontslagbeding voorts
HR, dAR, 2012/209.

De weíknc/ner te (...),

appellant,
àdvocaat: mr. II. Loonstein te Amstcrdam,
tegen
de naamloze vcnnootschap ÁBNÁMRO Ranft NV
te Amstcrdam,
geintimeerde,
advocaati mr. A. van Hees te AÍnstcrdam.

1.Ilet wrloop vdn het gcding i hoger beroep
(...: red.)

2. De Jeíten
( ;red)

3. De beoor.leling
3.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.
(i) De werknemer is op I .ianuari 2006 in dienst
getreden van ABN Amro in de functie van beleg

gingsadviseur op basis van een arbeidsovereen'
komst voor onbepaalde tijd.

201I is hij 65 jaar geworden. Vánaf I november
2011 ontvangt hii ouderdomspensioen lan de

Stichtine Pcnsioenfonds van ABN Amro Bank
N.V. (ve;der: het Pensioenfonds).
(iii) In de schrifteltke arbeidsovereenkomst, geda-

teerd 3 januari 2006, is onder meer bepaald:
"Het dienstverband zal uiterliik eindigen oP de
<iagvoorafgaand aan de pensioendatum, zoals die
voor de medewerker op basis van artikel 19 van

het pensioenreglement van de Stichting Pensioen-

fonds van de ABN AMRO Bank N.V. is vastge-

steld dan wel volgens artikel2l van datreglement
is sesteld."
(iv) Artikel 19 van het Pensioenreglement 2000
(verder: PR 2000) bepaalt dat een deelnemer het
Pensioenfonds kan verzoeken de Pensioendatum
te veÍvroegen ofuit te stellen. Dat verzoekwordt
ingewilligd mits de deelnemer ziin voornemen
tot uitstel tcn minste zes maanden vóór de pensi-

oenrichtdatum aan de werkgever heeft voorgelegd
en deze daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.
(v) Het PR 2000 bepaalt dat de Pensioendatum
geli.ik is Àan de pensioenrichtdatum, tenzii de
(gervezen) deelnemer op grond van artikel 19

en/of 20 een andere pensioeningangsdatum heeft
verkregen. l)e pensioenrichtdatum is de eerste

dag van de maand volgend op die waarin de (ge-

wezen) deelnemer 62 jaar wordt.
(vi) ln 2006 heeft ABN Amro een geindexeerde
middelloonregelinB geinlroduceerd. Het gewijztg-
de Pensioenreglement 2006 (verder: PR 2006)
dellnieert sindsdien de pensioenrichtdatum als

de eerste dagvan de maandwaarin de65everjaar-
dag van de (gewezen) deelnemervalt.
(vii) Het PR 2006 bepaalt voorts in artikel 12 lid
3 dat een schrifteliik verzoek van de deelnemer
om onder meer uitstel door het Pensioenfonds
wordt ingewilligd, ildien de deelnemer hetvoor-
nemen tot de keuze minimaal zes maanden vóór
de gewenste pensioendatum, maar in ieder geval

zes maanden vóór de pensioenrichtdatum, ter
instemming aan de werkgwer heeft voorgelegd
en deze daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.
(viii) De werknemer is op 7 februari 2011 arbeids-
ongeschikt geraakt.
(ix) Bijbriefvan Toktober 2011 heeft ABN Amro
aan de werknemer bevestigd dat hij vanaf l0 ok-
tober 201I beter zal worden gemeld voor 8 uur
per week en dat 3l oktober 2011 ziin laatste

werkdag zal zijn.

2028 /r/flVrr,ltdn. rnrlti\fu.hr 05 ll :lrlc Jll lh ve ||.sd uj urisp rut. n t'.. ht



(x) Bijbriefvan l0 oktober 2011heeft de gemach-

tigde van de werknemer ABN Amro veÍzocht te

bevestigen dat de arbeidsovereenkomst van de

werknemer doorloopt, nu deze voor onbepaalde

tijd is aangegaan en niet is opgezegd.
(xi) Bijbrieívan 14 oktober201I heeft ABN Amro
de gemachtigde van de werknemer bericht dat zij

zich op het standpunt stelt dat de arbeidsovereen-
komst van de werknemer per I november 201 I
zal eindigen en dat zij deze arbeidsovereenkomst
nadien niet wenst voort te zetten.

3.2. De werknemer heeft in eerste aanlegeen ver-

klaring voor recht gevorderd dat de arbeidsover-
eenkomst tussen partiien niet in verband met het

bereiken door de werknemer van de 65 jarige

leeftijd in of omstreeks november 20ll van

rechtswege is geëindigd, met veroordeling van

ABN Amro in de proceskosten. Hij heeft daartoe,
kort gezegd, het volgende gesteld. De arbeidsover
eenkomst lussen partijen bevat geen einddatum
en is voor onbepaalde tijd aangegaan. Deze over-

eenkomst kan slechts door opzegging eindigen
Opzegging heeft niet plaatsgevonden, zodat de

arbeidsovereenkomst nog altiid voortduurt. Het
pensioenbeding bevat een onduideliike, nog te
bepalen pensioendatum die geldt in de Íelatie
tussen het Pensioenfonds en ABN Amro, waarbij

de werknemer geen partij is. Bovendien staat de

einddatum niet vast omdat deze ook nog tot na

het bereiken van de leeftiid van 65 jaar kan wor-
den verschoven. Bij het aangaan van de overeen-
komst heeft de werknemer niet kunnen ofmoeten
begrijpen dát de arbeidsovereenkomst bii het be-

reiken van de leeftiid van 65 iaar een einde zou

nemen. De werknemer kreeg in eerste instantie
een overeenkomst voor bepaalde tijd voorgelegd,
maar heeft op zijn uitdrukkelilke verzoek daartoe

een overeenkomst voor onbepaàlde tiid verkregen
Dit verzoek dient te worden beschouwd als een

verzoek in de zin van aíikel l9lid I Pensioenreg-

Iement, zodat het verzoek tiidig is gedaan. Ten

tijde van zijn indiensttreding stond vast dat de

werknemer tot ziin 65e jaar en niet tot ziin 62e
jaar (de op dat moment geldende PensioeDdatum)
zou doorwerken. De werknemerheeft ookna zijn
62e jaar doorgewerkt. De wens tot doorwerken
heeft de werknemer ook nadien nog meermalen
geuit, aldus (nog steeds) de werknemer' ABN
Amro heeft hiertegen verweer gevoerd.

3.3. Dekantonrechter heeft in hetvonniswaarvan
beroep. korl samengeval en voor Tover lhans nog

relevant, als volgt overwogen. l)e arbeidsovereen-

komst voor onbepaalde tijd tussen ABN A m ro en

de werknemer bevatte een zogenoemd Pensioen-
ontslagbeding dat bepaalt dat de arbeidsovereen-
komst eindigt bij het bereiken van de pensioenda-

tum zoals bepaald in het door incorporatie toePas-

selijke Pensioenreglement. Dit is naar geldend

recht mogeliiken betekent dat de arbeidsovereen-

komst met de werl'nemer eindigde bij het berei-

ken van de pensioengerechtigde leeftijd, zonder

dat daartoe opzegging was vereist. Die datum is

qedurende de arbeidsovereenkomst ingevolge het

PR 2006 d" leeftild rr"n 65 jaar geworden, tenzii

de werknemer een verzoek om veívÍoeging oÍ
uitstel had gedaan, waarvan echter niet is geble-

ken. Het verzoek van de werknemer in 2005 aan

ABN Amro om een arbeidsovereenkomst voor
onbepaaldetiid aan te gaan kan redelijkerwijs niet

als een verzoek aan het PeDsioenfonds om het

vervroegen of uitstellen van de pensioendatum in

de zin van artikel l9 Pensioenreglement worden
aangemerkl. Niet is vereisl dat de exaclc Penrioen-
datum reeds bij het aangaan van de arbeidsover-
eenkomst defi nitieívaststond. Dat de Pensioenda-
tum gedurende de looptijdvan de arbeidsovereen-

komst is verhoogd, is voor de werknemer niet
nadeliggeweest. Het doorwerken door de werkne-

mer na de leefti.jd van 62 jaar heeft er niet toe ge-

leid dat nadien arbeidsovereenkomsten voor be-

paalde tijd ziin ontstaan. Op grond van een en

ander heeft de kantonrechter de vordering van

de werknemer afgewezen en hem veroordeeld in
de Droceskosten,
3.4. De gÍieven van de werknemer strekken eÍtoe

de beslissingvan de kantonrechter om zijn vorde'
Íing afte wijzen, àlsmede de gronden die daartoe

zijn gebezigd, geheel aan het oordeelvan het hoí
te onoerwerpen,
3.5. Deeelste sriefrichtzich niet althans onvol-
doende ondeÀouwd - tegen het oordeel van de

kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst tussen

de werknemeren ABNAm!o, dievoor onbepaal-
dettdisaangegaan,eenzogenoemdpensioenont-
slagbeding bevat dat bepaalt dat de arbeidsover-
eenkomsteindigt bii het bereiken van dePensioen-

datum zoals vervat in het door incorporatie toe-

passelijke pensioenreglement, en dat ervan moet

worden uitgegaan dat de arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd in dat geval ook van rechts-

wege eindigtbijhet bereiken van de pensioenleef-

tijd. Daarvan gaat het hofeveneens uit De grief
berusl met name op de stelling dat op de arbeids-
overeenkomst tussen de werknemer en ABN

n6
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Amro ten tijde van het sluiten ervan het PR 2000
van loclis(rnB wa\ en o, 'k nadien van toepassing
isgebleven, zodattussen partijen het bereiken van
de 62-jàí1ge leeftijd als pensioendatum gold en
(daarmee) vaststaat dat de aÍbeidsovereenkomst
ook nadien tussen partijen is r.oortgezet eD opzeg-
giDg van die overeenkomst die niet heeft
plaatsgevonden noodzakelijkwas.
3.6. Het hofkan de werknemer niet in dit betoog
volgen. De arbeidsovereenkomst tussen de werk
nemeÍ en ÁBN Amro, waarbijde werknemern,let
ingang van I januari 2006 voor onbcpaalde tijd
in dienst trad van ABN Amro, bevat onder meer
de bepaling datop deze overeenkomst van toepas-
sing zijn "de regels neergelegd in de voor de
werkgever geldende Collectieve Arbcidsovereen'
komst", Artikel 11.2 van de op I januari 2006
geldende cao houdt, voorzovervan belang, in dat
vanaf I januari 2006 voor alle medewerkers het
PR 2006 geldt. Artikel 39 lid 2 van het PR 2006
bepaalt onder meer dat de reglemcntswiiriging
per I .ianuari 2006 onder meer van toepassing is
op "alle Wcrknemers die op ofna l januari 2006
in dienst van de Werkgever treden". f)aarmec
staat vast dat het PR 2006 met àls pensioenda
tum 65jaar - van de aanvangafop de verhouding
tussen de werknemer en ABN Amro van toepas-
sing was en tiidens de looptiid van de overeen
komst dus geen wiiziging van het toepasseliike
pensioenreglement - van het Plt 2000 in het PR
2006 - heeft plaàtsgevonden. Voor zover dc
wcrknemcr hecftbetoogd dat hijten tiidevan zijn
indiensttreding niet met de inhoud van het PR
2006 bekend was, cn met name niet bekend was

met het feit dat de pensioenleeftijd was verhoogd
van 62 naar 65 jaar, verwerpt het hofdit betoog,
onldat het PR 2006 - waarin die verhoogde pen-
sioenleeftijd was vervat - op zijn arbeidsovereen-
komsi mel ABN Amro van toepassing was, zodat
het voor zijn rckening komt als hij daarvan des-
tijds niet zelf kennis heeft genomen. Voor zover
tle werknerner overigens pas bij zijn akte hou
dende uitlating producties - betoogt dat partijen
welbewust een (van het loorgaande) afuijkende
afspraakhebben gemaakt, heeft ht dat onvoldoen-
de toegelicht. Een en ander brengt mee dat grief
I faall.
3.7. Hetvoorgaande betekent dat de arbeidsover
eenkomst tussen de werknemer en ABN Amro
van rechtswege is geêindigd per I november20l l,
tenzij de werknemer het Pensioenfords heeít
verzocht de pensioendatum te vervroegen of uit

te stellen en dat verzo€k is ingewilligd, waarvoor
nodig is dat de werknemer zijn voornemen tot
(in dit gevalJ uitstelten minste zes maandenvóór
de pcnsioenrichtdatum aan ABN Ámro heeft
voorgelegd en dez,e daartegen geen bezwaar he€ft
gemaakt. Daarmee staat allereerst vast dat het
einde van de arbeidsovereenkomst tussen de
\a/erknenrer en ABN Amro, anders dan de werk-
nemer hceft betoogd, voldoende bepaald althans
voldoende bepaalbaar was. Voor zover de werkne-
orer, voorts heeft betoogd dat zUnverzoekin 2005
aan ABN Amro om een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde (in pLaats van bepaalde) tijd aan
te gaan moet worden aangemerkt als een verzoek
aan hel Pensi(|enÍonds lot uitstel van de pensioen-
datum, acht het hof deze stelling onvoldoende
ondcrbou$'d. ln elk geval heeft ABN Amro dit
verzoek, zonder nadere toelichting van de kant
van de werknemer, die geheel ontbrak, niet aldus
hoeven te begrtpen. ABN Amro heeft erkend dat
de werknemer op 28 juli 201I (mondeling) een
verzoek tot uitstel bij haar heeft gedaan, maar
heeft daaraan toegevoegd dat zij dit verzoek niet
heeft ingewilligd, onder meer omdat dit niet bin-
nen de daarvoor geldende termijn van ten minste
zes maanden was gedaan. Voor zover de werkne-
mer beroogt dat de redelijkheid en billijkheid
meebrengen dat ABN Amro dit verzoek had
moeten inwilligen, met name omdat hi.j op dat
moment arbeidsongeschikt was, er nog drie
maanden te gaan waren vóór de pensioendatum
en hem geen pensioenbegeleiding was aangebo-
den, verwerpt het hof dit betoog, orndat het de

door de werknemer aangevoerde omstandigheden
onvoldoende acht om te dezen een uitzonde ng
op de hoofdregel te rechtvaardigen en ABN Amro
daarom - nu zich geen aanknopingspunten
voordoeD dat zii aldus in strijd handelde met
enige op haar rustende verplichting - in redelijk-
heid heeftkunnen beslissen zoals zii heeftgedaan.
l)it betekent daf ook grief2 tevergeefs is voorge-
steld.
3.8. l)e werknemer heeft ten slotte betoogd dat in
ditgeval sprake isvanverboden leefti.idsdiscrimi
natic omdat een obiectieve rechtvaardiging ont
breekt voor het (keonelijke) standpunt van ABN
Amro dat de arbeidsovereenkomst bij hetbereiken
van de ó5-jarige leefttd moeteindigen. Dit brengt
volgens de werknemer nietigheid van het pensi
oenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst
tussen hem en ABN Amro mee. Het hof over
weegt dienaangaande dat artikel 7 lid I aanhefen

I
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sub b van de Wet gelijke behandeling op grond
van leeftijd bi.i de arbeid onder meer bepaalt dat
een verbod van onderscheid niet geldt indien het
onderscheid betrekking heeft op het beëindigen
van een arbeidsverhouding in verband met het
bereiken van de leeftijd waarop een recht op
AOW pensioen ontstaat, wat voor de werknemer
I novembet 2011 was. Dit was de datum waarop
de arbeidsovereenkomst tussen hem en ABN
Amro van rechtswege eindigde, zodat geen sprake
kan zi.jn van verboden leeftiidsdiscriminatie. Dat,
zoals de werknemer heeft gesteld. van vervroeging
ofuitstel van de pensioendatum sprake had kun-
nen zUn, maakt dit niet anders. Uit dit alles volgt
dat glief 3 eveneens faalt.
3.9. De laatste griefvan de werknemer mist zelf-
standige betekenis, zodat deze geen afzonderlijke
bespreking behoeft en het lot van de voorgaande
grieven deelt. Ook grief4 moet dus worden ver-
worpen.
3.10. De werknemer heeft geen feiteÍr ofomstan-
digheden gesteld die, indien bewezen, tot een an-
der oordeel moelen leiden. zodat zijn bewijsaan-
bod als niet ter zake dienend wordt gepasseerd.
3.1l De slotsom luidt als volgt. De grieven falen.
Het vonnis waarvan beroep zal worden bekach-
tigd. De werknemer zal als de in het ongeliik ge-
stelde partij worden veroordeeld in deproceskos-
ten van het geding in hoger beroep.

4. De beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt de werknemer in de proceskosten van
het gedingin hoger beroep en begroot dle Kosten,
voor zovertot heden aan de kantvan ABN Amro
gevallen, op € 704,= aan verschotten en € 894,=
aan salaris advocaat;
verklaart deproceskostenveroordeling uitvoerbaar
bij voorraad.

NOOT

In deze noot ga ik in op de vraag of werkgevers
onder de Wetwerken zekerheid (I,/VWZlnog een
pensioenontslagbeding zouden moeten opne-
men,

Situatie voor invoe ng van de WWZ
ABN AMRO heeft, zoals in zeer veel arbeidsover-
eenkomsten het geval is, een pensioenontslag-
beding in de arbeidsovereenkomst van de
werknemer opgenomen. De Hoge Raad heeft in
het KLM-arrest (Hoge Raad 13 juli 2012, (JAR'
20121209, m.nt. E.L.J. Bruyninckx) bevestigd dat
artikel 7:667 lid 1 BW niet is beperkt tot arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde tiid. Daarin is
bepaald dat de arbeidsovereenkomst van
rechtswege eindigt "wanneer de tiid rs verstre-
ken bij overeenkomst of bijde wet aêngegeven,:
De situati€ dat een arbeidsovereênkomst wêarin
een pensioenontslagbeding is opgenomen van
rechtswege eindigt bijbereikên van de pensioen-
leeftiid is onder d€ Wet werk en zekerheid
(VVVVZ) niet gewijzigd. Met êen pensioenontslag-
beding eindigde en eindigt de arbeidsovereen-
komst dusvan rechtswege. Dit was anders voor
de arbeidsovereenkomst zondêr pensioenont-
slagbeding. Vóór invoering van de VW\IZ was
voor opzegging van een aíbeidsovereenkomst
wegens het beÍeiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd, indien een pensioenontslagbêding in de
arbeidsovereênkomí ontbrak, nog nodig dat de
arbeidsovereenkomst werd beëindigd met we-
derziids go€dvinden oÍvia U\4y'VlKa nto n rechtêr,
al gebeurde dit in de praktijk zelden.

Situatie na invoe ng van de WWZ
Met ingang van 1 juli2015 bepaalr arrikelT:669
lid 4 BW dat de werkgever de arbeidsovereen-
komst kan opzeggen tegen oÍ na de dag waarop
de werknemer de AOW]eeftijd heeft bereikt oí
bij een aÍwijkende pensioenleefrijd, die afwijken-
de pensioenleeftijd heeft bêreikt indien oe ar-
beidsovereenkomst is aangegaan voor hêt berei-
ken van die leeftijd. Dir betekent dat de werkge-
ver geen toestemmin9 meer nodig heeft van het
UVW voor de opzegging zoals wel het geval was
vóór 1 juli 2015. Er is daarnaast dus ook geen
redelijke grond oí inslemming van de werkne-
mer nodig. Ten tweede is de mogelijkheid niet
uitsluitend beperkt tot het moment van het be-
reiken van de AOW-gerechtigde leeltijd, maar
geldt de mogelijkheid tot opzegging wegens het
bereiken van die leeftild ook daarvooren daarna.
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O bj ect i eve rec htv a ê Í d ig i ng b ij I a g e re pe n s i o e n leef'

tíjd dan Aowleeftiid
Wanneer de voor de werknemer geldende pen-

sioenleeftijd lager is dan de AOW gerechtigde
leeftiid, kan een opzegging wel in strijd zijn met

het verbod ván leeftiidsdiscriminatie zoals opge-

nomen in de geliikebehandelingswetgeving
Aíikel 7lid 1 sub b WGBL bepaalt clat een ont'
slag op AOW leehild of hogere andeÍe pensioen

leeftijd per definitie objeclief gerechtvaardigd
is. Deze uitzondering geldt bil (en dus niet: na)

het bereiken van de AOW leeftijd oÍ een hogeÍe
pensioenleeftijd. In twee opzichten is de be

voegdhead om op te zeggen zoals opgenomen
in artikel 7:669 lid 4 BW dus ruimer dan de door
artikel 7 lid 1 sub b WGBL geboden mogelijk
heid te beëindigen: {1)opzegging na de pen-

sioenleeftijd is volgens artikelT:669 lid 4 BW

mogelijk terwijl artikel 7 lid 1 sub b WGBL alleen

spreêkt over beëindiging bij het bereiken van de

AOW-leeftiid oÍ een lalere pensioengerechtigde
leeftiid, en (2) aÍtikel 7:669 lid 4 BW laat opzeg
ging bii een lagere pensioenleeftijd dan de AOW-

leeftijd toe terwitl aíikel 7 lid '1 sub b WGBL dat
alleen toelaat bii een hogere pensioenleeftiid
dan de AOW-Ieeftijd. Dit betekent dat een objec-

tieve rechtváardíging (conform artikelT lid 1 sub

c WGBL) aanweTrg moet Tiin bi, een oplegging
na het bereiken van de pensioengerechtigde
leefti,d oí een beëindiging bij een pensioenleef-

ti,d lager dan de AOW leeftijd lnhetKLM-arrest
werd een pensioenontslag voor verkêersvliegers

bij 56/60 jaar bijvoorbeeld objectieÍ gerechtvaar

digd geacht conform artikel Tlid 1 sub c WGBL

vanwege het zogenaamde dooíslromingsargu-
ment, kostenbeheersing en een evenwichtige
personeelsopDouw.

Pensioenontstagbeding: wel of níet opnemen?
De werkgever kan op grond van artikel 7:669 lid

4 BW eenmaal een beroep doen op het bereiken

of bereikt hebben van de pensioenleeftiid als

ontslaggrond, op ieder moment. Werkt de

werknemer na het bereiken van de AOW- of
pensioengerechtigde leeftiid door, dan kán de

werkgever vervolgens op ieder moment zonder

toestemming opzeggen Dit is anders indien er

is doorgewerkt terwijl er een pensioenontslag-
beding in de arbeidsovereenkomst is opgeno-
men, Dan zal de arbeidsovereênkomst immers
van rechtswege eindigen bij het bererken van

de AOW- of de in het beding bedoelde pensioen

gerechtigde leeftiid. Indien vervolgens woídt
doorgewerkt, ontstaat een nieuwe arbeidsoveÊ

eenkomst. Toepassing van artikel 7:669 lid 4 BW

is niet meer mogelijk omdat het contract niet

voor de AOW oÍde pensioengerechtigde leeftijd

is aangegaan. Deze werknemer geniet dan de

'noÍmale' ontslagbescherming. Veel advocaten

êdviseÍen weílgevers dan ook om geen pensi

oenontslagbedingen meer overeen te komên.

Het pensioenontslagbeding geeft immers minder

flexibiliteit dan een grond voor opzegging
waarop de weÍkgever zich op ieder gewenst

moment na de AOW_Ieeítijd van de werknemeÍ
kan beroepen doordat er geen "vanaf leeÍtijd"
gêldt maar één vast moment van eindigen. De_

gelink meÍkt miins inziens terecht op dat er een

praktisch alternatieÍ is: het aanbieden van een

tijdelijk contract na het einde van rechtswege

als gevolg van het pensioenontslagbeding (R

oegelink, het pensioenontslagbeding ondeí de

vvWZ: nunig oÍ inÍlexibel?. Arbeidsrecht 2015/11 ,

p.11). Artikel 7:667 lid 4, laatste volzin BW be

pêalt sinds de invoering van de WWZ nameliik
dat de Ragetlie regel niet geldt in de situatre dat

de arbeidsoveíeenkomst van rechtswege is ge'

èindigd door een pensioenontslagbeding. De

werkgever kan daarna dus drie contracten voor

maximaal drie iaar aanbieden. Met de inwerklng-

treding van de Wet werken na de AOW-gerech-

tigde leeftiid per'l ianuari 2016 zal de keten

worden uitgebreid naar maximaal zes arbeids

overeenkomsten vooí maximaal vier iaaÍ Dat

zal de meeste werkgevers voldoende Ílexibiliteit
geven om de oudere werknemer langer te be-

houden. Wel geldt dat de tiidêlijke ovêreenkomst

niet tussentijds kan worden opgezegd zonder

instemming oÍ ontslagvergunning. Degeiink

noemt als een Íeden voor werkgevers om toch

een pensioenonlslagbeding op te nemen dat er
vele jaren kunnen verstriiken voordat de werkge

ver een beroep zal doen op artikel 7:669 lid 4

BW en het geenszins zeker is dat die mogelijk-
heid nog in de wet staat tegen de tiid dat de

wêrknemeí de AOW'leeftiid bereikt Werkgevers

zouden naar gelang de wensen met betrekkang

tot het langer doorwerken van werknemers na

de Aow-leeftijd goed moeten bedenken of ze

nog een pensioenontslagbeding willen overeen

komen. l\,4ijn advies aan werkgevers zou zUn om

dat nog wel te doen.
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Onder de WWZ geldt overiqens dat de werkge
ver geen transitievergoeding is verschuldigd
indien de a rbe idsoveree nko mst eindigt of niet
worqt voortgezet In verband mel of na het berei
ken van de AOW leeh Jd oÍ d'lvtlkende pensioen
leeftijd (artikel 7:673 lid 7 BW).

E.L.J. Bruynlnckx
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GeÍechtshoí Amsterdanl
ti okrober 2015, nr. 200.1 t3.123tO1,
ECL rN L:G HAM S:201 5:4078
(mr. Codenraad, nrr Kingmê, mf. Akkaya)

Sociale Vêrzekeringsbank (SVB) niet gehouden
wettelijke verhoging te betalen over ie laat
uitbetaald pgb. SVB is geên werkgever

IBW an.7:6251

De werkneemster verleent op maximaal dÍie dagen
per week zorg en begeteiding aan eeo cliënte.
Tussctt dp wer|n.emstct cn clp.lÊntê is peq al
Detdsovereenkomst gesloten. De werkDeentsrcÍ
wordl voor haar werkzaat heden betaald uit het
persoonsgebonden budget van de cliënte, het pgb.
Sinds I januaÍi 2A15 tigt de toanbetatingsverptich.
tinq bit SVB ln dp bepdssptttke lJitvacin0stege
ling is bepaald dat SVB de betating bjnnen 30 da
gen Da ontvaDgst van de declaratie moet voldoen.
DewerkneensteÍ heeft in cle rnaanden januan apr
2015 declaraties ingestuurd voor een totaalbedrag
van € 4.759,43 netto. SVB heeft eind februaÍi
€ 560,= netto betaalÍ|, op 4 ntaart € S2S,= en op t7
maart € 315,= Na dagvaardíng, op 3 juni 2015,
heeft SVB in viif delen nog het bedrag van
€ 3.359,43 netto betaald. De werkneemster heeÍI
tn rechte onder meer betaling door svg van de
wettel i j k e ve rhog i n g g evo rde rd. De ka ntt) | t I ecnrcr
heeft cle vordering toegewezen.
In hoget bc,opp vernietigr het trct het vonuts van
oe kantonrcchtet. Het hof overweegt dat art. 7:625
BW inzake de wettetijke verhoging niet van.oepas
stng ts tn de verhauding tussen SVB en de we*
neemster, alleen al nieÍ omdat SVB geen gezag
over de werkneemster heeft iti verbano nrcr ae
doar haar tc verrichten werkzaamheden. SVB kan
dus niet êls de werkgever van de werkneenster
worden beschouw(l Noch de goedkeuÍing (toor
SVB van de overeenkomst tussen de cliênte en r|e

werkneetrÊter, noch de betating door SVB van het
bij die overeenkomst bepêatde toon, bretrgett nee
dat SVB als werkgever kat, worden aangemetkt.
Op SVB rusten slechts betalingsverp!ichtingen ten
laste van het pgb. Voor toepassing van an.7:625
BW bíj wijze van analogie is daarom ook geen
gtond. Hct hoí verweÍpt ook het standpuoÍ van de
werkneenster dat SVB de verytichting tot toonbe
taltng van de cliénte heeft overgenomen en daar
mee ook dc verpljchting tot betaljDg van cle wette-
lijke verhoging bíj een Ie late betalíng van het loon_
HieÍvoor is vereist dat SVB beide verptichtingen
tn plaats van de cliénte op zich heeft genomen en
dat de cliènte daarvan dLts is bevrijd. Dit is echter
nlet het geval. Voor zover de te late betaling dooÍ
SVB als onrechtmatig noet worden aangenerkt,
volgl daaruit evenmin dat de wetíelijke verhoginll
verschuldigd is.

NB. Zie aJAR, 2015/174 voor de uitspraak tn eerste
aanleg. Het pgb bljjít een Iastjge constructie, omdat
een paftU ats werkgever wotdt aaogemeÍkÍ (lie in
de regel niet of nauwelijks iD staat is ant d6 wcrK
gever op te treden. De daardaor oDtsÍane nsjco,s
worden cloorgaans neeÍgeteg.l bij de zorgvertener.
Zie ook dAR, 2006/255 en nJAR" 2O13/262

.So.iírlr' \ir :rl.ri,?.gsl)ri,À tc /\ mstel\' een,
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h allc,
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