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April 2014 

 
Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014 
 

Met ingang van 1 april 2014 zijn de in het Ontslagbesluit opgenomen regels met betrekking tot 

het afspiegelingsbeginsel gewijzigd.  

 

Om binnen een groep werknemers met een onderling uitwisselbare functie de ontslagvolgorde te 

bepalen in geval van een bedrijfseconomisch ontslag moet het afspiegelingsbeginsel toegepast 

worden. Concreet betekent dit dat de betreffende groep werknemers ingedeeld moet worden in 

een aantal leeftijdsgroepen en vervolgens de ontslagen zodanig over deze groepen verdeeld 

moeten worden dat de leeftijdsopbouw voor en na de ontslagronde verhoudingsgewijs zo veel 

mogelijk gelijk blijft.  

 

In het Ontslagbesluit is opgenomen dat bij het afspiegelingsbeginsel de werknemers ingedeeld 

moesten worden in vijf leeftijdsgroepen. Tot 1 april 2014 zagen deze groepen er als volgt uit: 

vanaf 15 tot 25 jaar, vanaf 25 tot 35 jaar, vanaf 35 tot 45 jaar, vanaf 45 tot 55 jaar, vanaf 55 

jaar en ouder. Dit betekende dus dat een AOW-gerechtigde werknemer die nog in dienst was in 

de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar en ouder viel, hetgeen tot gevolg kon hebben dat de AOW-

gerechtigde werknemer niet voor ontslag in aanmerking kwam en zijn 55-jarige collega wel.  

 

Omdat de 55-jarige werknemer voor zijn inkomen nog afhankelijk is van het verrichten van werk 

en een AOW-gerechtige werknemer niet, werd het niet wenselijk geacht dat dit de uitkomst van 

het afspiegelingsbeginsel kon zijn. Om die reden is vanaf 1 april 2014 voor de leeftijdsgroep 
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vanaf 55 jaar de bovengrens opgenomen van de AOW-gerichtigde leeftijd. Verder is in het 

Ontslagbesluit opgenomen dat eerst de AOW-gerechtigde werknemers voor ontslag in 

aanmerking dienen te komen, voordat over de rest van de werknemers wordt afgespiegeld. De 

AOW-gerechtigde werknemer met het kortste dienstverband komt dan als eerste voor ontslag in 

aanmerking.  

 

Let op: deze wijziging is van toepassing op alle ontslagaanvragen die op of na 1 april 2014 zijn 

ingediend!  

 

 

 


