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Ontslagleeftijd rechter blijft
70 jaar

mr. dr. M.S.A. Vegter1

Het was spannend rond RBG (the notorious Ruth Bader Ginsburg2) in de afgelopen jaren: zou het
haar lukken om lang genoeg in leven te blijven totdat een andere president verkozen zou worden dan
Donald Trump, zodat hij niet in haar plaats een conservatieve rechter zou kunnen benoemen in het
Supreme Court of the United States? Uiteindelijk slaagde zij er niet in en overleed zij toen Trump nog
in het zadel zat. In Nederland zullen wij dit soort'Amerikaanse toestanden'niet krijgen: de Centrale
Raad van Beroep oordeelde recentelijk dat de leeftijdsgrens van 70 jaar voor rechters geen verboden
leeftijdsonderscheid vormt3 en dus in stand kan blijven. In het onderstaande zal ik deze uitspraak
bespreken en juridisch waarderen. Daarna zal ik, los van de zuiver juridische argumenten, bezien of
er goede gronden zijn om de maximum leeftijd te verhogen, gelet ook op de gevolgen daarvan.

1. De zaak

Deze discussie over de leeftijdsgrens voor rechters
is aangezwengeld door (voormalig) rechter Willem
Korthals Altes.4 Deze kreeg, nadat hij 70 jaar was ge-
worden, per 1 januari 2020 eervol ontslag als rech-
ter en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Am-
sterdam. Korthals Altes vond dit ontslag discrimine-
rend en maakte hierover een procedure aanhangig,
waarin uiteindelijk door de Centrale Raad uitspraak
is gedaan. De Raad is van mening dat geen sprake
is van een verboden onderscheid op grond van leef-
tijd, nu aan het onderscheid twee legitieme doelstel-
lingen ten grondslag liggen: (1) het waarborgen van
de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en
(2) het bevorderen van de doorstroming binnen de
rechterlijke organisatie, én het leeftijdsontslag ge-
schikt en passend is om deze doelen te bereiken.
Het eerste doel wordt bereikt doordat een leeftijds-
grens voorkomt dat er individuele beslissingen over
het functioneren van oudere rechters moeten wor-
den genomen. Gelet op de benoeming voor het leven
(onafzetbaarheid) draagt dit bij aan het waarborgen
van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
Met betrekking tot het tweede doel geldt dat het ver-
plichte pensioenontslag eraan bijdraagt dat er func-
ties vrijkomen voor andere, jongere rechters, waar-
door een evenwichtige en diverse personeelsopbouw
kan worden bereikt. De Centrale Raad ziet geen al-
ternatieven voor het leeftijdsontslag. Korthals Altes
had aangevoerd dat voor rechter-plaatsvervangers

1. Marlies Vegter is werkzaam als docent arbeidsrecht aan
de Universiteit van Amsterdam en als zelfstandig ar-
beidsrechtjurist in Bergen NH.

2. Voor meer informatie, zie Wikipedia: https://en.wikiped
ia.org/wiki/Ruth_Bader_Ginsburg.

3. Centrale Raad van Beroep 12 augustus 2021, ECLI:NL:
CRVB:2021:1803.

4. ''Automatisch ontslag van 70-jarige rechters is geen
leeftijdsdiscriminatie'', Advocatie, 13 augustus 2021. Zie
https://www.advocatie.nl/nieuws/automatisch-ontslag
-van-70-jarige-rechters-is-geen-leeftijdsdiscriminatie/.

geen leeftijdsgrens nodig is, omdat ervoor kan wor-
den gekozen om hen niet langer op te roepen indien
zij niet goed meer functioneren. Volgens de Raad
biedt dat geen soelaas, omdat er dan nog steeds indi-
viduele beslissingen moeten worden genomen over
het functioneren van de betreffende rechters, waar-
door er ongewenste discussies en procedures kun-
nen ontstaan.

2. Analyse van de uitspraak

Het oordeel van de Raad is vanuit juridisch oogpunt
goed te volgen en is ook zorgvuldig onderbouwd met
verwijzingen naar uitspraken van het Hof van Justi-
tie van de EU. De Raad verwijst onder meer naar de
arresten Palacios de la Villa,5 Age Concern,6 Olym-
piako7 en Fuchs en Köhler.8 Uit deze rechtspraak
volgt dat pensioenontslag op een wettelijk bepaalde
pensioenleeftijd een passend en noodzakelijk mid-
del kan zijn om de nationale arbeidsmarkt te regu-
leren en werkloosheid te bestrijden en dat lidstaten
een ruime beoordelingsmarge hebben bij de beslis-
sing om een wettelijke pensioenleeftijd vast te stel-
len. Het is aan de lidstaten om de daarbij spelende
politieke, economische, sociale, demografische en/of
budgettaire belangen tegen elkaar af te wegen. Wel
is voor het gerechtvaardigd zijn van een verplicht
pensioenontslag van belang of daaraan een ouder-
domspensioen is gekoppeld.9 Opmerkelijk is wel dat
de Centrale Raad alleen toetst aan het Unierecht en
niet verwijst naar art. 7 lid 1 sub b Wet gelijke be-
handeling op grond van leeftijd. In dat artikel is uit-
drukkelijk bepaald dat het verbod op onderscheid op

5. HvJ EG 12 oktober 2007, JAR 2007/288.
6. HvJ EG 5 maart 2009, JAR 2009/93.
7. HvJ EU 15 april 2021, JAR 2021/125, ECLI:EU:C:2021:274.
8. HvJ EU 21 juli 2011, JAR 2011/244.
9. HvJ EG 12 oktober 2007, JAR 2007/288 (Palacios).
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grond van leeftijd niet geldt als het onderscheid be-
trekking heeft op het beëindigen van een arbeidsver-
houding of dienstverband van een ambtenaar in ver-
band met het bereiken van de AOW-leeftijd of een bij
of krachtens wet vastgestelde of tussen partijen over-
eengekomen hogere leeftijd. Mogelijk was in de pro-
cedure betoogd dat art. 7 lid 1 sub b niet in lijn is met
het Europese recht. Uit de uitspraak blijkt dit niet.
Veel verschil maakt dit overigens niet, omdat het Ne-
derlandse recht richtlijnconform moet worden uit-
gelegd. Ook bij toetsing aan art. 7 lid 1 sub b Wgbla
is uiteindelijk de uitleg van het Unierecht bepalend.

Doordat de Raad niet toetst aan art. 7 lid 1 Wgbla
komen ook de arresten van de Hoge Raad inzake
het verplicht pensioenontslag van piloten niet aan
de orde.10 Had de Raad dit wel gedaan, dan had
nog overwogen kunnen worden dat de doorstroming
van werknemers kan worden gezien als een recht-
vaardigingsgrond voor een onderscheid naar leef-
tijd, niet alleen bij het bereiken van de AOW-leeftijd
of daarna, maar zelfs op lagere leeftijd.

Wat hiervan ook zij, juridisch gezien is sprake van
een dichtgetimmerd betoog van de Raad waar wei-
nig tegen in valt te brengen. Daarmee is de meer po-
litieke vraag of een leeftijdsontslag van rechters (en
andere beroepsgroepen) in de huidige tijd nog wel
gerechtvaardigd is, echter niet beantwoord. Over het
antwoord op deze vraag kan verschillend gedacht
worden. Interessant is dat het Nederlandse rechts-
stelsel aanvankelijk geen leeftijdsgrens voor rech-
ters kende. Volgens Boogaard werd in 1887 van in-
voering daarvan afgezien omdat dat financieel gun-
stiger zou zijn voor de schatkist.11 De opvatting was
destijds dat rechters die door ouderdomskwalen on-
geschikt werden ontslagen konden worden, terwijl
nog goed functionerende rechters beter aan de slag
konden blijven dan te rentenieren op kosten van de
belastingbetaler. In 1909 kwam men hierop terug en
konden oudere rechters die vrijwillig ontslag namen
het volle salaris als pensioen krijgen. De huidige leef-
tijdsgrens is uiteindelijk in 1932 ingevoerd. Neder-
land verschilt daarmee overigens niet van de ons om-
ringende landen. In de andere landen in West-Eu-
ropa ligt de wettelijke pensioenleeftijd voor rechters
tussen de 65 en 70 jaar, waarbij in een enkel land na
het 70e jaar nog verlenging mogelijk is als dat in het
algemeen belang is.12 Deze verlenging gaat overigens
niet verder dan tot het 75e levensjaar.

10. Hoge Raad 8 oktober 2004, JAR 2004/258, ECLI:NL:HR:
2004:AP0424 en Hoge Raad 13 juli 2012, JAR 2012/209,
ECLI:NL:HR:2021:BW3367.

11. G. Boogaard, ''Commentaar op artikel 117 van
de Grondwet'' in E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leen-
knegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de
Grondwet, webeditie 2021. Te raadplegen via
https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/
script/viewer.asp?soort=commentaar\&artikel=117#.

12. Dit is het geval in België en in het Verenigd Koninkrijk,
maar in het Verenigd Koninkrijk alleen bij de gerechten
onder het niveau van het High Court.

3. Maar toch: verhogen maximumleef-
tijd?

In ons huidige tijdsgewricht zijn er verschillende ar-
gumenten die pleiten vóór een verhoging van de leef-
tijdsgrens. Het eerste argument is dat de levensver-
wachting de afgelopen decennia flink is gestegen.
Dit is ook mede de reden geweest voor de verhoging
van de AOW-leeftijd.13 Veel werknemers werken
door na hun 65e en zelfs na hun 70e, zeker in hogere
functies. Uit de gegevens die hierover zijn, blijkt niet
dat dit tot problemen leidt. Ook 70+ers kunnen fy-
siek en mentaal prima in staat zijn om aan het werk
te blijven.14 Daarnaast is er op dit moment ook be-
hoefte aan extra rechters. Het door de Centrale Raad
gebruikte argument van doorstroming van jongere
rechters is op de huidige arbeidsmarkt niet valide.
De rechterlijke macht kampt namelijk met een fors
tekort aan personeel. Nog in juni 2021 kopte het Pa-
rool: ''Tekort aan rechters, officieren en geld: recht-
spraak in Amsterdam dreigt te verzuipen.''15 Boven-
dien heeft de wetgever in de Tweede Verzamelspoed-
wet COVID-19 bepaald dat rechter-plaatsvervangers
aan kunnen blijven tot zij de 73-jarige leeftijd berei-
ken in verband met de achterstanden bij de rechter-
lijke macht. Oudere rechters zijn op dit moment dus
hard nodig.

Het tekort aan rechters kan echter een tijdelijke ont-
wikkeling zijn, die op enig moment ook weer voor-
bij is. Gelet daarop is aanpassing van de leeftijds-
grens wellicht een te drastische stap. Het treffen
van tijdelijke maatregelen, zoals de COVID-19 wetge-
ving, ligt dan meer voor de hand. Ook kunnen wel-
licht meer jongere rechters worden aangenomen. De
meer principiële vraag is of het gerechtvaardigd is
om mensen te ontslaan als zij nog goed functione-
ren en willen blijven doorwerken, 'enkel' omdat zij
een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het punt daar-
bij is dat het niet om die leeftijd als zodanig gaat,
maar om de vrees dat er een moment gaat komen
waarop de oudere rechter het werk niet goed meer
zal kunnen uitvoeren. De meeste rechters zullen dit
moment zelf wel onderkennen en aangeven met wer-
ken te willen stoppen.16 Er kunnen zich echter ge-
vallen voordoen waarin het functioneren niet goed
genoeg meer is, maar de betrokkene desalniettemin

13. Zie de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd,
Tweede Kamer 2011-2012, 33290, nr. 3 onder 2.

14. ''Steeds meer 70-plussers werken: ''Houdt ze gezond
en gelukkig'', RTL Nieuws, 21 september 2019. Zie
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel
/4856381/werken-oudere-mensen-70-plussers-pensioen-
zzp-gezondheid.

15. P. Vugts, Parool, 30 juni 2021. Zie https://www.parool.nl/
amsterdam/tekort-aan-rechters-officieren-en-geld-recht
spraak-in-amsterdam-dreigt-te-verzuipen~b06f6ad7/?r
eferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

16. Uit de hierna te bespreken jaarverslagen blijkt dat ont-
slag van rechters heel weinig voorkomt en dat, als er een
probleem is, een goed gesprek vrijwel steeds voldoende is
voor een rechter om de eer aan zichzelf te houden. Aan-
nemelijk is dat dit anders zou zijn bij een ontslag na de
wettelijke pensioenleeftijd.
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door wil werken. Voor die situaties zal er een mecha-
nisme moeten zijn dat het ontslag van de betrokkene
mogelijk maakt. Bij gewone werknemers zou dit ont-
slag wegens disfunctioneren zijn (de d-grond). Rech-
ters worden echter voor het leven benoemd en zijn
zeer beperkt afzetbaar. Indien een rechter niet goed
functioneert, is weliswaar ontslag mogelijk op grond
van art. 46l van de Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren (Wrra), maar de te volgen procedure is
omslachtig. De voorzitter van het gerecht waar de
rechter werkt, dient de procureur-generaal te vra-
gen om een vordering tot schorsing of ontslag van
de betreffende rechter in te stellen bij de Hoge Raad.
Voor de beoordeling of sprake is van ongeschiktheid,
anders dan wegens ziekte, moet bovendien advies
worden ingewonnen bij een commissie van drie des-
kundigen (art. 46l lid 3 Wrra). Uit de jaarversla-
gen van de procureur-generaal blijkt dat ontslag van
een rechter zeer zelden voorkomt. In 2020 is één
rechter gedeeltelijk ontslagen wegens gezondheids-
problemen,17 in 2019 is in één geval ontslag gevor-
derd wegens het rijden onder invloed en het veroor-
zaken van een (lichte) aanrijding18 en in 2018 waren
er alleen twee ontslagen wegens arbeidsongeschikt-
heid.19 Uit de jaarverslagen blijkt dat, als sprake is
van serieus disfunctioneren, er doorgaans een ge-
sprek met de betrokkene plaatsvindt, waarna hij/zij
zelf ontslag neemt. Ook daarbij gaat het slechts om
één of twee personen per jaar.

Ontslag wegens disfunctioneren is dus zeldzaam en
de te volgen procedure is complex. De mogelijkheid
van ontslag wegens disfunctioneren lijkt daarom
geen goed mechanisme om tekortschietend func-
tioneren door ouderdomsklachten aan te pakken.
Daarnaast is ook het argument van de Centrale Raad,
dat het beter is om eventuele discussies over de ge-
schiktheid van oudere rechters te vermijden door
gebruikmaking van een leeftijdsgrens, wat mij be-
treft valide. Dergelijke discussies kunnen het aan-
zien van de rechterlijke macht schaden en zijn ook
beschadigend voor de direct betrokkene. Het voor-
stel van Korthals Altes om rechter-plaatsvervangers
niet meer op te roepen als zij niet goed functioneren,
lijkt mij ook geen goede oplossing, omdat, als de be-
trokken rechter zelf niet inziet dat hij niet goed meer
functioneert, hij er vermoedelijk bezwaar tegen zal
maken als hij niet meer wordt gevraagd voor zittin-
gen en anderen wel. In dat geval zullen er alsnog on-
prettige discussies ontstaan.

17. Hoge Raad der Nederlanden, Parket, ''Schorsing en ont-
slag van rechters'' in Jaarverslag 2020. Te raadple-
gen via https://2020.jaarverslaghogeraad.nl/parket/sch
orsing-en-ontslag-van-rechters/.

18. Hoge Raad der Nederlanden, Parket, ''Schorsing en ont-
slag van rechters'' in Jaarverslag 2019. Te raadple-
gen via https://2019.jaarverslaghogeraad.nl/parket/sch
orsing-en-ontslag-van-rechters/.

19. Hoge Raad der Nederlanden, Parket, ''Schorsing en ont-
slag van rechters'' in Jaarverslag 2018. Te raadple-
gen via https://2018.jaarverslaghogeraad.nl/parket/sch
orsing-en-ontslag-van-rechters/.

Een mogelijke tussenweg is wellicht om, indien een
rechter wil doorwerken na de 70-jarige leeftijd, zijn
aanstelling steeds met een jaar te verlengen. Na om-
mekomst van dat jaar kan dan gekeken worden of
er ruimte is voor een verdere verlenging. Om discus-
sies over het individuele functioneren te voorkomen,
kan daarbij als uitgangspunt worden gehanteerd dat
er alleen ruimte is voor een verlenging als het maat-
schappelijk belang dit vergt. Dat zal dan vooral het
geval zijn als er een tekort aan rechters is in een be-
paalde sector. Het bestuur van de gerechten dient
daarbij een ruime discretionaire bevoegdheid te heb-
ben: er is niet zozeer een recht op verlenging, maar
langer doorwerken kan aan een individuele rechter
gevraagd worden omwille van maatschappelijke re-
denen.

4. Tot slot

Voor de situatie van Korthals Altes en anderen met
hem is het voorgaande geen oplossing, omdat er im-
mers geen recht op doorwerken in het leven wordt
geroepen. Mijns inziens mag van een rechter echter
verwacht worden, zeker als hij een bepaalde leeftijd
heeft bereikt (70 jaar bijvoorbeeld), dat hij het maat-
schappelijk belang voorop stelt en niet zozeer voort-
zetting van zijn eigen loopbaan. Zoals de Raad op-
merkt, zijn er bovendien nog diverse andere functies
die een voormalig rechter in de maatschappij kan
vervullen: juridische functies, zoals die van advo-
caat, maar ook onbezoldigde taken, zoals lid van een
geschillencommissie, bestuursfuncties en het bie-
den van (juridische) ondersteuning aan mensen die
dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij schuldenproble-
matiek. Functies die net zo nuttig zijn voor de maat-
schappij als het vak van rechter.20

20. Zie bijvoorbeeld: https://youngcapital.nlvoorelkaar.nl/
vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-als-juridisch-advise
ur.
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