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Hoofdstuk 28

Is de rechtsverhouding met de gepensioneerde
werknemer bevroren? Een verkenning
IJal) Vail Slooten

2. 1 Inleiding

in dc taakaibakening van wat tot bet soeiaal recht woidt geickcnd is ooii ecneagenaaidigheid geslopen. Arbcidsrccht kan globaal worden omschrcven ais hctgeheel van rechtsrcgels dat beirekking heel! op de arbeidsverhouding van de onzciistandigc berocpsbcvolking in de private en publieke sector.
l Sociaal rccht zietdan medic op bet sociale zekcrhcadsrccht. 1-let pcnsioeniecht kin zich niet in dei)eiangsteiling van veci arbeidsrechtwetcnschappers verheugen. Dc enige leerstoelhouder irbeids- of sociaal recbt an Ncderhand die zich ook met ix’flsioeaircclit actielbezighoudt, is Jacobs.2 (lit de ondci-titel van zijn bock uit 2007 biijkt dat hij nicentdat bet pciisioenrecht in ieder gevii ‘socaaaiiechtelajke aSpecten’ bevat.1k i)egrajp steeds minder goed waarom pensiocnrecht met als ccii intcgraai ondcrdeeivan het sociaai recht worcit bcschouwd. I-let eerste pijier pens iocn is immers cellvoiksvcizckenng (lie in bet socialezekerheidsrecht ai[i Lie orde komi, bet tweedepajier pensioen is zells alhankciijk van bet besiaan van ecu irbeidsovereenkoinst(aithans sinds 2007). Bij bet pensioen spelen bovendien dezeilde ihemas ills lii lietarbeidsrccht: bescherimng van inkomcnszckeriieid, solidarileit, gelajke behandciingen medezcggensciiap, om cc ccii paar te noemen.

Ecu vraag die hg! op bet grcuisvlak van hiet arbeadsrecht en bet pensiocuirechit bctreftde aard cii status van de rcch[sverhiouding tussen Lie werkgevcr en de gcpensionecrde werknemcr. ()mdat Jacobs zich in beidc rechtsgebieden intcressccrt, leek betmij gcpast mijn l)ijdragc aan deze vraag te wijden.
1)e vraag is relevant en actucel. I-let thema pensioen is sierk in ontwikkehing. KortingVan pensioen ot indexatie is aan (he ordc van de dag. In (he politick en in dercchtszaai strijden gepensioneerden Voor mccc zeggenschap over htin pensioen.Ondcrtussen staan bcdnjveai —- cii daardoor vaak ook (Ic bij hen aanwezigc werkgelegenheid — onder toencmcnde druk om de pensioenkosten te behecrsen.I-en vaak tertagkcrende vraag in cut verband is otde rechtsvcrhottding met de gepcnsioneerdc kin wordcn gewijzigd. Volgens sommigen is dc rechtsverhoudingmet dc gcpcnsionecrde werknemer ‘bevroren’. A prima vista is mcii geneigd hetmet deze opvatting eens tc zijn. i)e wcrkiienier is inimers weg, zijn arbeidsovcreenkonist is geeindigd cii hiij geiiiet van ziju welverdienchc pensioen. is bet niet gekdat zo icmand nog cen ‘rcchtsverhoudmg heck, laat staaii (lat die kin wordengewijzigd? Daarbm; komt dat die (liverse methoden om ecu arbeidsovereenkomst tcwmjzigen, zoals ecn cao, ccii ecnzijdig wijzigingsbcding of ecu StoofiMammoetoverleg, allcniaal lijken tc veronderstellcn dat ci’ ecu arl)cidsovereenkomst is.

HI. IOikeIs 1. i Ass&it-’vok & WAHC, M Bouwens, Scuds twi let Neierhtiu1se:lrheSIsieeItt, Devenier:Kltiwer 2009.
A. al. M I-ic bs . I ‘nsuen rechi, Lid selullil ehteltjke en see 101 jntht eke isjedt cit. Dove n [or: KI uwr 2007,
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1)at wept Iündamentele vragen op over de reikwijdte van deze middelen. Kunnen
gepensioneerden gebonden worden aan een nit bun pensioendatum tot stand ge
komen cao? En hoe zit bet dan met de actiemiddelen die gepensioneerden hebben?
Moeten bier weiik’ht aparte ouderenbonden worden erkend? Ilebben zij recht op
collectieionderhandeien? Ku iinen zij 00k siaken? Zouden overlieden oak collect id

overieg mci ouderenbonden moeten bevorderen? DII sooll vragen gaat bet bestek
van mijn bijdrage ver te buiten. 1k noem ze echter omdat ze steeds beginnen met
de vraag of de rechtsverhouding tussen de werkgever en de gepensioneerde werk
nemer bevroren is. Als bet antwoord positief is. kunnen we de verdere vragen laten
voorwat zezijn.
1k beperk me daarbij tot tie rechtsverhouding tussen ex-werkgever en gepensioneer
tie werknemer. Hell werknemer die tweede pijIerpensioen ontvangt. heeli in ieder
geval (00k) een (rechis-) verhouding met zijn pensioenlonds oiverzekeraar. l)ie
worden bier buiten beschouwing gelaten.
1k bezie bierna eerst of er nog een rechtsverhouding is en daarna in hoeverre die
kan worden gewijzigd en zo ja. op welke wijze?

28.2 Is er na de arbeidsovereenkomst nog ten ‘rechtsverhouding’?

Het woord ‘rechtsverhouding’ is niel wettelijk gedelinieerd. Men mag er vanuit
gaan dat bet meer omvat dan de contractuele verhouding. Ook zonder contract
kunnen (al dan niet over en weer) verbintenissen ontstaan. die tot een verhouding
leiden. zoals de verbintenis tilt de wet. Zoals bekend hebben verbintenissen diverse
bronnen. waaronder de overeenkomst en tie wet. Hen verbmienis die Liii de over
eenkomst voortvloeit, hoefi niet Ic eindigen niet bet eindigen van tie ovewenkomst.
i)at kan gelden voor verbmtenissen tile tiitcirukkelijk bedoeld zkjn de overeenkomst
te overleven, maar ook voor verbintenissen waarvan dat impliciet blijkt. 1k spreek
hierna over postcontractuele verbintenissen ter aanduiding van verbintenissen die
hun oorsprong vinden in een inmidclels geëindigde oven.’enkomst.

Hen Iypisch voorbeeld is de verbintenis van tie werknemer tot geheimhouding. 1k
verplichting tot geheimbouding na alloop van tie overeenkomst staat in artikel
273 Weibock van Strafrecht, maar kan ook in de overeenkomst zijn geregeid. 1k
acht bet goed verdedigbaar dat een dergelijke verbintenis ook postcontractueel
blijft bestaan indien dit niet met zoveel woorden is bedongen. Dat volgt uit de aard
van de verbintenis. Hnerzijds zal een werknemer er niet snel belang bij hebben
geheimen betreirende de werkgever nit alloop van de arbeidsovereenkomst te
onthullen. Anderzijds tim bet voorde hand dat tie werkgever in iedergeval beoogd
heeft de verplichting niet Ic beperken toi de duur van de overeenkomst. Onthulling
van informatie is vaak ook nit afloop van de overeenkomst schadelijk voor hem.
Hen concurrentiebeding is uiteraard ook een verbintenis die beoogt de arbeidsover
eenkomst te overleven. Ook bier is in de rechtspraak ten postcontractuele verplich
ting aangenomen indien niet expliciet was bedongen dat de werknemer zich van
concurrentie zou onthouden)
Hen andere verbintenis die postconiractueei kan werken is die ult bookie van artikel
7:611 BW. Op grond daarvan is onder meer aanvaard dat cen werkgever zijn cx-

3. Zie Kb. Den Haag 28 tèbmari 2003.JAR 2003185.
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werknNn&.U gedeeltelijk nxst schadeloos stellen. [)e werknener was iiddtIs een
Iratiduleus OULI)laCeIilQlltI)UftN1U uitgeplaatst en werd vervolgens bij de nieuwc
werkgever in de proeliijd ontslagen. l)e werkgever was van de ontslagzwendel’
niet op de hoogte, inaar weid wel verplicht geacht zich de situatie van ie ex
werknenier aan te trekken1Op grond van lwtzelRle beginsel zijn weikgevers lwr

haaldelijk veroordeeld om na het einde van (een reeks van) arbeidsovereenkomst(en)
de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden

Ook gcb. nit hc I d it g pc nsionc idc n nog cns cc n iii dighcidjc ki 1g fl /0 us hr

kerstpakket of een korting op bet eigen product Soms is dat vastgelegd in interne
regelingen die a! golden ten tijde van bet dienstverband, soms niet In het laatste
geval lijkt er sprake te zijn van een natuurlijke verbintenis.

I let lenomeen van de posicontractuele verbintenis is clus in bet arbeidsrecht niet
lets dat alleen maar in het voordeel van een type partlj is,

[let meest voor de hand liggende voorbeeld van ecu verbintenis die de arbeidsover
eenkomst overleell, is de verplichting aangaande bet pensioen. Dit is echter direct

een sink complexer onidat een pensioenovereenkomst altijd veronderstelt dat er

nog een derde, de uitvoerder, is. l3ovendien is niet makkelijk te spreken over één

overeenkomst ofverbintenis, niaargaat het veelal om een complex Dc pensloenwet

kwalificeert (IC abpraken over pensioen tussen werkgever en werknemer als een

pensioenovereenkomst Deze overeenkomst worth vaak heel kort genoemd in de

arbeidsovereenkomsi en uitgewerkt in bet pensioenreglement. Dat reglement is

dan tevens cen van de documenten (lie (IC aparte rechisrelatie tussen de uitvoerder

en (IC werknenier helichaamt, Tenslotte sluiten werkgevcr en uitvoerder cn nit

voeringsovereenkonist. l3ij de ingang van bet pensioen ein(Iigt (IC pensioenovereen

komsi tu ssen werkgevCr en werknemer niet, hoewe 1 (IC meeste verhi n ten issen

daaruit we! ein(hgen. Zo beboell er in beginsel geen premie meer te worden voldaan.

Om die reden wordt een (Iergebjke situatie soms aangeduid als ‘uitgewerkte
recbtsverhouding’. loch kunnen er verbintenissen van (IC werkgever zijn die

doorlopen, zoals de verplicbting oni een indexatiebijdrage ic voldoen aan (Ic uit

voercler. ben an(Iere werkgeversvcrplichting (lie soms bcstaat is de bijstortverplicb

ting. I let lijkt crop (lat dii geen postcontractuele verplichtingen zijn, maar (lat de

pcnsioeiiovei’ecnkomst in zoverre in stand blijft. l)it volgt onder meer uit (IC parle

mentaire gcscbiedCnis van de Pensioenwet.6

Op grond van bovenstaande concludeer ik dat er ccii rechtsverhouding kan zijn

(en veelal ook is) tussen (IC werkgcvcr en zijn gepensioneerde werknemer. l)ic

rechtsverbouding kan contractuecl of postcontractuee! zijn.

28.3 Wat houdt de rechtsverhouding met de gepensioneerde
werknemer in?

Dc inboud is in (IC eerste plaats afhankelijk van wat partijen daarover hebben af
gesproken. Er is geen reden bier beperking aan partijen op te leggen. Als partijen

willen afsprekcn (lat zij na afloop van (IC overeenkomsi nog enige tijd bepaalde

4, Lie linE Amsterdam 10 mci 2007, CAR 2007/147.
5. Lie Ku’. Amsterdam 26 maart 1998, JAR 1998, 155; Ktr. Grnnmgen 14 maart 2007, CAR 2007/81. Lie

voorts tie Wt’flk in CAR 2007/147.

6. Kctmct’s/a(kc’ct 11 2005/06, :30 413, nt. 3, p. 13.
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verplichringen when nakomen. dan behoort dat mogelijk te zijn. Er zijn geen
wettelijke bepalingen die daaraan in de weg staan. Er staat bijvoorbeeid niets aan
in de weg orn af te spreken dat de werknemer vanafde ingangsdatum van zijn
pensioen aanspraak zou kunnen blijven maken op bepaalde arbeidsvoorwaarden,
waaronderde bijdrage in de particuliere ziektekostenverzekeringofgebruikmaking
van zogenaamde personeelskorting op bet product eigen bedrijf. De inhoud van
de rechtsverbouding tussen de werkgever en de gepensioneerde werknenier wordt
derbalve ingegeven door de afspraken van partijen, aangevuld met de redelijkbeid
en billijkheid, die in bet (postcontractuele) arbeidsrecbt in artikel 7:611 BW tot
uitdrukking komenY
Dc term ‘bevroren rechtsverhouding’ suggen.’crt dat ccn rccbtsverhouding niet
meergewijzigd kan worden, meer precics: dat de verbintenissen niet nicer kunnen
worden aangctast. Ook bier konit bet echter aan op en uitieg van de verbirnenis:
is bier een nict voor wijziging vatbaar recbt verleend? Het probleem is echier dat
partijen vaak niet expliciet hebben atesproken wat nu wel en niet blijil gelden
na afloop van de arbeidsovereenkomst. Ms er staat: ‘Dc werknemer bchoudt na
ingang van zijn pensioen recbt op en jaarlijks kerstpakket’, is dan bedoeld dat
alle andere verbintenissen cindigen of is bedoeld dat in ieder geval verbintenissen
die daarmee sanienbangen ook blijven gelden? Bij samenhangende verbintenissen
kan worden gedacht aan afspraken over betalingstijdstip. inhouding van belasting
en en ecnzijdig wijzigingsbcding.

Hier zijn twee zienswijzen mogelijk. Degene die voorde uitgewcrktc rcchtsverbou
ding is, zal als volgi rcdcncren: dc overenkonist is geëindigd en daarme ook alle
bovengenoemde verbintenissen. Allen betgen explicict is uitgezonderd, loopt
door. Als bet de bedoeling van partijen was dat ook en eenzijdig wijzigingsbeding
zou biijven bestaan, bad dat duidelijk mocten wordcn gcmaakt. 1k noem dit dc
‘gefixerde leer’. Dc andere leer is de dynaniische leer de overeenkomst eindigt,
niaar nict alien de expliciet genocmde verbintenissen lopen door. I)at gcldt ook
voor samenhangendc verbintenissen die als bet ware en hulpkarakicr hcbben.
Het eenzijdig wijziginbeding ofen clausulc over bet betalingstijdstip kan als
zodanig worden gczien. Zij lijken te zijn afjesproken voor zolang er vcrbintenissen
uit de ovcrecnkomst voortvlocien.
Het vcrschil tussen de gcfixerde leer en de dynamische leer is niet alien en
kwestie van uitleg. In de praktijk is dat ecbter wel een bclangrijk hulpmiddel om
tot en oplossing te konien. Soms geft en postcontractuele clausuic al cen bint
in en bepaalde richting. Er kan bijvoorbeeld staan: Dc werknemcr blijft na ingang
van zijn pensioen ondcr dezelfdc condities aanspraak maken op en kcrstpakket.’
Dat maakt duidclijk dat bepaalde voorwaardcn zullen blijven gcldcn. Soms staat
er echter ‘Ha recbt op en kcrstpakkct zal ongcwijzigd worden voortgezet’. Ver
volgens komt men dan in en vervolguitlcgvraag tcrecbt, namelijk ofongewijzigd
betekent: ‘onwijzigbaar’ of ‘op dczelfde condities’?
Acbter bet vcrschil tussen bcide leren gaan diverse dogmaliscbc vragcn scbuil. In
de erstc plaats is dat dc vraag waar dan bet verschil ligt tussen en eindc van de
overeenkomst enerzijds en van alle verbintenissen anderzijds? Stel nu dat niet allen
bet kerstpakkct doorloopt, maar dat partijen ook afsprcken dat de werknemer na

7. vgi. HR Den Haag 30 januari 2004. N AM2312(iisndldliuifty).
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zijn pensloen nog al en tot? werkzaamlieden kuiii verrichlen cn daarVoOr cen

Vt I ding ki i}gt I k bbt. n h t d n 0b OVt. i 13()St(()IL I L( tUt. h t i binn. niss n

of hel)ben we hel dan in fl?ite over ccii nicuwe overeenkoinst? Mij dunkt dat in

ieder geval de hooftiverbintenissen m()eten zijn geindigd em van ccii geeindigde

overeenkonist Ic kunnen spreken: heigeen nog resteert aan postcoiitnicttiele yen

bintenissen zal doorgaans onvoldoende Nun om bet bestaan van een zebstandige

overeenkomst te rechtvaardigen. Gelet op bet ontslagrecht is bet een gevoebge

vraag wanneer di? arbeidsovereenkonist no precies eindigt. In de praktijk speelt

dit echier niet vaak.

In de tweede plaats kennen we bet onderscbeid tussen gelixeerd en dynamisch

ook hij de doot we i king v in cc n in n a ove a g i nt, v in onde i m.. mi ng 1)iia bee tt he

Fbi van just itie voor de gefixeerde ziensWijze gekozen.9Daar lageri argumenten

aan ten grondslag (lie verband biebden met de beireliende ricbtlijn, maar bet laat

wel zien dat de aard van de regeling van belang kan zijn bij de keuze voor de ene

of de andere leer.
hen voorbeeld van de dynamische leer is IC vinden in een drietal arresten van bet

Ilof Amsterdam.9Deze recbtspraak houdt, kort gezegd, in dat uit de regeling svaar

(IC gepensioneerde een beroep op doet, moet blijken dat zij ongewijzigd zal blijven

gelden (is bevroren’, zoals bet Flofdat expliciet aanduidt). In de zaken waarin het

Fbof (lit oordeel gab kwam bet steeds op grond van (IC inboud van (IC regelingen

tot (IC conclusie dat (IC bet rokkenen geen ongewijzigde voortzetting mocht verwach

ten
Abs voorbeeld van een zaak waarin wel een bevroren recbtsverboudmg is aangeno

men, is vaak gewezen op de KEMAuitspraak.
Ill Flier oordeelde bet [lob Arnhem

ondermeer: ‘He recbtszekerhead voor (IC gepensioneerden brengt voorts mee (Iat

zij, beboudens ne bierna door bet Ibofte bespreken zeer bijzondere omstandigheden,

in beginsel niet beboeven te verwachten (bat bun bestaande aanspraak op grond

van (IC regebing, waarop zij mogelijk ook ccii uitgavenpatroon hebben algestem(I,

zal wijzigen.’ I bet [lob bad voor bet aan (Ic geciteerde rechtsoverweging toekwam,

uitvoerig nagegaan an boeverre de tekst van (IC regeling of andere omstandigbeden

een uitleg konden nieebrengen die een wijziging door (IC werkgever tOCliCt. Pas na

te bebben geconcbudeerd dat (lie feiten en omstandigheden er niet waren, oordeeldC

bet [of (lat de gepensioneCrden in beginsel niet behoefden IC verwachten dat een

bestaande aanspraak op grond van (IC desbetreffi?ncle regeling zoo wijzigen en dat

daarom sbechts een beroep op artikel 6:248 lid 2 13W voor dC werkgever open StOn(l.

Versimpeld gezegd eisen bet blob Amsterdam en (IC dynamiscbe lcCr dat (IC werk

nemer aantoont (bat overeengekomen 15 (bat CCO verbintenis niet meer zoo wijzigen,

terwijl (IC fixatieleCr en bet [lob Arnbem (lit onidraaiCn: de werkgever moCt aantonen
dat een (Iynaniiscbe afspraak is gemaakt.
Lbiteraard kan men ook nog arbeidsrecbtelijke leerstukken tegen deze tegenstelling

aanbouden.

8. I Ivj EG 6 miar( 2001/JAR 200683.
9. I I IAi sk’idm 20 okiolx’r 2009, JAR 2009/283 I5m’lk’i/IA’//t lOlLI): I inIAmsierdam 20 oktolwr 2009,

JAR 2009/282 (Nritux/RiIsds?ukJ: en HoIAmsterdam 28 december 2010, nog old gepubliceerd INC;>.
II). NO (Ed Arnhiem 26 juni 2007, bJ 2008, 16.
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Op vier arbeidsrechtelijke argumenten wil 1k in dii verband nader ingaan.
In de cersie plaals hebben gepensioneerden geen bargaining power meer. L)at is
grotendeels juist. inaar niet geheel. I)e staking of andere vonuen van collect ieve
actie slaan hen niet. ter beschikking. Wellicht zijn er moderne vormen van collec
tieve actie. zoals de flash mob of bepaalde vormen van publiciteit of boycot die
bier een vervangende rol kunnen spelen. inaar xc lijken niet diwct zo dllèciief IC
zijn. l)at zoo ervoor pleiten om gepensioneerden meer bcschenning Ic bieden.
Overigens behartigen vakbonden ook de belangen van gepensioneerden. maur er
is enige twijlèl over de vraag of xc dat goed doen. Van de meeste bonden kan men
na het pensioen lid blijven. inclusief bet recht om mee te praten over de inhoud
van tie cao. niaar veel gepensioneerden scbijnen op Ic zeggen zodra xc met pensioen
zijn, zo begreep 1k althans van cen vakbondsbcstuurder. In ecn aamtal gevallen
zullen bonden (aldan niet na lang nadenken) cen lijn willen trekken, zoals bijvoor
beeld bij alkehaffing van de werkgeversbijdrage in de particuliere ziektekostenver
zekering. In andere gevallen doet zich een potenticel belangenconflici voor tussen
werknemers en gepensioneerden. lien voorbeeld waar dat leek Ic spelen is tie ABN
Amro zaak waar pensioenopbouw voor werknemers met cen hoger percentage
werd geindexeerd, dan de ingegane pensioenen. Beide waren doorde bonden afge
sproken in dezelfdc cao.” Om bier een wal tegen op Ic werpen heeft ecn andere
kantonrechier in Amsterdam als norm gehanteerd dat gepensioncerden en werk
nemers gelijk zouden worden behandeld.’2
ln de tweede plaats kan men nog wel eens lezen dat het verzekerd risico (de
oudenlom) zich heeft voltrokken. Dat is in bet kader van bet pensioen een begrij
pclijk. dab niet geheel concludent argumemu. Pensioen is immers ceo vorm van
verzekering cii bet uitgangspunt van ccii verzekering is dat de voortvaarden niet
na voltrekking van bet risico kunnen worden aangepast. I)am lain uiteraard onverlet
dat een vertekering voorwaarden kan stellen, zoals een aanpassing aan de hand
van bepaalde criteria. Voor andere arbeidsvoorwaarden dan pensioen zal doorgaans
gelden dat er geen sprake is van cen verzekeringselement.
In tie derdc plaats komt bet soiidarmtcitsbeginsel bier om de hock kijken. Meestal
hangl een wijziging in dc mechisverhouding met en gepensioneerde samen met
wijzigingen in de arbeidsovereenkomst. l)it argument houdt vaak in dat gepcnsio
necrdcn dan sohidair mocten zijn met werknemcrs. Mccstal is dat te ondcrbouwen
doordat ceo bezuiniging extra zwaar aankonu hij tie werknemers indicn de gepen—
sioneerden niet nieebetaien. DII kan voor de dynamischc leer pleiten.
In de vierde piaats kan men zich afvragen of de werknemcr nict duidclijk moet
wordcn gewezen op de mnogelijkheid dat ceo arbeidsvoonvaarde na pcnsioen nog
kan worden gewijzigd? Celdt bier. met andere woorden. hct vereiste van inlbrmcd
consent cnlof geldt de contra profereniumregel?

Deze argumenten kunnen van invloed zijn op de ecn ofde andcrc leer. Van belang
is dat gcen van beidc lercn absoluut is. maar mimic lain aan de mogelijkhcid dat
joist wel is bedoeld dat dc rcchtsverhouding bevroren is (dc dynamischc) ofjoist
niet (de gclixcerde). Los hiervan staat de vraag in hocvcrrc bet wijzigingsmiddel

I 1. tie Kir. ,msIerdam 20 j;muari 2006.J3R 2006t53.
i2. Zie Kir. Ainsierdani 18 december 2007. I 2008. 17.
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cen rol speeli. Met andere woorden: is dc vraag ol de reehrsverliouding bevroren
is al hankelijk van welk middel de ex verkgever inLet?

28.4 hoe kan de rechtsverhouding met de gepemisioneerde werknemer
worden gewijzigd?

i)e middelen urn ecu rechtsverhuuding met een gepensium’erde verknemtr Ic
wijzigen kan men in [wee groepen delen, Dc eerste is de groep middelen die op
alle vermogenrechteiijke rechlsvtihou(llngen ziet. i)aarbij kan men denken aan
ne derogerende werking van de redelijkheid en biliijkheid ex artikel 6:248 lid 2
11W en de mogelijkheid 0111 (Ic reehier wijziging te vragen wegens kurt gezegd
verandering van orustandigheden (art. 6:258 11W). I)e tweecle groep l)etrelt arbeids
rechteiijke middelen: de cao, het eenzijdig wljziglngsl)eding en de methode
Stool)Marnmoet. Ten aanzien van de eerste groep is er weinig ieden tot Rviel; in
beginsel zal een middel ott (lie groep van toepassing kunnen zin. I)e tweede groep
heelt lot 01) heden voor de nodige verwarring gezorgd. Veronderstellen zij met bet
bestaan Van een arbeidsovereenkoiiist? Mijn aniwuord Itiidt onikennend. 1k zuti
wilien verdedigen dat een postrontractuele verbintenis in beginsci kan wurden
gewijzigd door een cao of becling cx artikel 7:613 11W, ook ais die wijziging pas
plaatsvin(lt na het einde van nle arbeidsovereeilkomsi. l)e vraag of een wijziging
met cen dergelijk middel eftectiel is, is niet afhankelijk van bet middel, maar van
de uitleg van de posiconiractuele verbinlenis, in combinatie met welke leer men
aanhangt: de gelixeerde of dynamische.
Voorbeeld: op de werknerner was tijdens zijn dienstverband een cao van toepassing.
i)aarin stond dat hij na dc pensioendatum in aanmerking zal blijven komen voor
de kerst bonus zolang de cao (lit bepaalt. Als de cao viji ;aar mi zi;n pensioen (lit
recht alchafl, werkt dat door, zelfs volgens de gefixeerde leer. Dc postcontractuele
verbinterns rnaakt immers expliciet duidelijk dat (Ic bonus kan eindigen indien de
bron daarvan, de cao, zulks bepaalt. Het is dan nog maar ecu kleine slap naar die
casos waarin (IC kerstbonus ook in de cao werd opgenolnen. maar deze met expliciet
vermel(it dat bet recht vervalt tndien nie cao dat niet meer bevat. We zijn bier weer
uitgekomcn bij (Ic Iwee leren. [en aanhanger van de dynamische leer zal zeggen:
hoewel niet cxpliciet is opgcnomen dat dit rechi vervalt indien de bron die ooit
gaf, bet wcgneernt, is dat wel ecu logiscb gevoig. [let I lof Amsterdam zoo vermoc
delijk re(lenerciE ‘op grond van de tekst van de ca( mocht de oud-medewerker rc
delijkerwijs niet vcrwachten dat your hen ne regeling in stand zoo blijven in cen
situatie waar (lie your de acfleve medewerkers zou eindigen’.
[en aanbangcr van de gefixeerde leer zoo redeneren dat de oud-medewerker nict
bedacht had hoeven zijn op de wijzlglng. Maar met dc vraag of ecu cau een post
contractuele verbintenis kan wijzigen beeft dat niets te makcn. In beginsel kan
het, zo meen ik met bet cerste voorbeeld te hebbcn aangetoond, als jc hct maar
(al dan niet duidelijk) hebt atesproken. In (lie zin hebben diverse recbters inmiddels
geoordccld. Is er gecn (al dan niet impliciete) afspraak gemaakt, dan komt de vraag
fundamcnteler tc liggen. Naar mijn mening is bet dan ecbter nog steeds rnogclijk
urn ecn gepensioneerde werknerner daaraan te binden, maar dat zal wel mueten

I :i. Dii is tii gedicIijke eaitias en ccii gcdeeitclijk citii.it ilit roe. 4.8.3 nit I Oil Ainstenlam 28 jie
ctittiiei 20 10, tOg 0 let geptIl)ilueerd (1NG).
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pensioneerde Werknemer moeten lid zijn van een part ij bij de cao en de gepensio

neerde werknemcr moet betrokkene zijn. Dat is alleinaal vrij theorcnsch — in de

praktijk wordt binding aan de cao vrijwel altijd met ecn incorporatiebeding bewerk

stelligd, zodat het van de interpretatie daarvan sal afhangen of die ook beoogde

latere caos van toepassing te laten zijn op de postcontractuele verbintenissen,

Vooi h t u nzijdig ijiipngsbcdin cldt hctzcltdc h 1 is cm kvstim v in uitlmg

en van welke leer men aanhangt, maar met van de vraag of een beding cx artikel

7:6 1:3 13’vV nog kan worden ingeroepen. In een Iraaie uitspraak oordeelde de kam

tonrechter RotterdamH dat een eenzijdig wijzigingsbeding in (lie zaak postcontrac

tuele werking had,
Ook voor de methode Su otiMammoet zoo bet bovenstaande kunnen gelden, maar

ik kmn gmc [1 vooibcm 1dm s i ii in (I it is tom.,( p 1st 1 mn k,m nwci pine, hiu is d it dm /c

methode als uitgangspunt neemt dat er sprake is van een gcwijzigde omstandigheid

op bet werk. Denkbaar is dat daarin een beperking ligt.

28.5 Conclusie

Oct is onverniij(Ielijk om de Owl van deze bundel Ic memoreren. In de eerste plaats

omdat (Ic gepensioneerde werknemer die met een wijziging (veelal een verslechte

ring) wordt geconfronteerd voor behoud van de ahpraken kiest, terwijl zijn cx

werkgever (lie afspraken wil vernieuwen. Dat geeft spanning en niet alleen in de

relatie tussen deze twee rechtssubjecten. Ook in de literatuur zijn (IC meningen

verdeeld. Men kan een duidelijke school ontwaren (lie tegen (IC gedachte is dat een

cao cen postcontractuele verbintenis kan aantasten. ‘ Er is ook een school die

mo(lerner is en (lie van mening is dat een rechtsverhouding met een gepensioneerde

werknemer niet (in beginsel) bevroren is,6 Ilierhoven heb ik ecu aantal argumenten

van beide kanipen belicht. Waar Jacobs staat, is (mij) niet bekend. Dat is opvallend

omdat Jacobs met terugdeinst om nieuwe vraagstukken IC ontwaren en daarin
stelling Ic nenien. 1k zelf ben van mening dat (IC (Iynamische benadering beter

aansluit aan (IC maatschappelijke noodzaak tot vernieuwing van (IC relatie met

gepensioneerden.

Naast (IC hiervoor reeds genoemde jurisprudentie heb ik mij mede georienteerd op

dc volgende rechtspraak en literatuur:
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