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Juridische invalshoek 

• CPB : ‘Een juridische analyse (…) valt buiten het bereik van dit onderzoek’ 
(p. 11). 
 

• Wettelijke doorsneesystematiek 
 

• Alternatieven 
 

• Leeftijdsdiscriminatie 
 
• Overgangs- en transitieproblemen 

 
• Wegnemen juridische belemmeringen 

 
 
 
 
 



Economisch effect doorsneepremie 
 
• Subsidie van jong naar oud tot ca. 45 jaar 

 
• Actuarieel oneerlijk? 

 
• Goedmaken in de tijd 

- HR 8 oktober 2004: wie nu oud is, was eens jong  
- Niet bij zzp’ers 
- Niet bij vergrijzing 
 

• Doorgeschoten solidariteit? 
 
 
 
 
 



Juridische risico’s loslaten doorsneesystematiek 

• Verplichtstelling in gevaar door afname solidariteit? 
- HvJ EG 1999 (Albany, Brentjens, Drijvende Bokken) 
- HvJ EG 3 maart 2011, PJ 2011, 57 (AG2R)  

 
• Leeftijdsdifferentiatie…. 
• …mag geen leeftijdsdiscriminatie zijn (WGBL/Europees Recht) 

 
• Leeftijdsonderscheid in arbeidsvoorwaarden is verboden, tenzij…. 
• ….objectieve rechtvaardiging (legitiem doel, passend en noodzakelijk) 

 
• De actuariële uitzondering van 8 lid 3 WGBL? 

 
• Sanctie: nietigheid, iedereen gelijk behandelen (13 WGBL) 

 
 
 

 



Leeftijdsafhankelijke premie gerechtvaardigd? 

• Effect: lagere premie jongeren dan ouderen 
 

• 1. Kan nu niet bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen  
- Technische oplossing: schrap artikel 8 Wet Bpf 2000 

 
• 2. Leeftijdsafhankelijke premie discriminatie? 

 
• HvJ 26 september 2013, JAR 2013, 284 (Experian) 

- Leeftijdsafhankelijke werkgeversbijdrage 
- Actuariële uitzondering geldt niet 
- Conclusie: 8 lid 3 WGBL geldt niet 

 
• Plan B: actuariële argument is de objectieve rechtvaardiging? 

- EG-recht: arbeids- en werkgelegenheidsbeleid 
- Actuariële uitzondering als pensioenleeftijd/toetredingsleeftijd? 
- Gelijkwaardig pensioen 

 
 
 
 
 



Leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw 

• Effect bij gelijke premie: hoger pensioen jongeren 
 

• Mag nu niet bij uitkeringsovereenkomsten: ten minste tijdsevenredig 
- Technische oplossing: wijzig artikel 17 Pensioenwet 

 
• Leeftijdsdiscriminatie 

- Wat is de rechtvaardiging voor de lagere opbouw van ouderen? 
- Actuariële uitzondering ongeschikt 
- Adequate pensioenvoorziening/gelijkwaardig pensioen jong en oud 
- …Europese richtlijn: arbeidsmarkt- en werkgelegenheid 

 
 



Overgangs- en transitieproblemen 

• Er is geen clean sheet 
 

• Risico van de pechgeneratie: het dubbele solidariteitsoffer? 
 

• Leeftijdsdiscriminatie via de achterdeur 
 

• Is dat leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd? 
- Compensatie in pensioenregeling 
- Gelijkwaardig pensioen 
- Economische onderbouwing 
- Reken(en) maar 

 
 

• Conclusie: juristen en economen hebben elkaar nodig voor design loslaten 
doorsneesystematiek 

 



Vragen? 

m.heemskerk@jur.ru.nl 
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