
Pensioenoplossingen bij ontslag oudere werknemers. 

Het komt helaas veelvuldig voor dat ook oudere werknemers

in de Bouwsector hun baan verliezen. Het ontslag heeft op 

termijn ook ingrijpende gevolgen voor de hoogte van het

pensioen. Er zijn echter goede oplossingen om de ‘pensioen-

pijn’ te verzachten.

Nagenoeg alle werknemers in de Bouw nemen deel aan de

pensioenregeling van Bpf Bouw. De pensioenregeling bestaat

in feite uit twee delen: (i) een ouder-domspensioenregeling en

(ii) een voorwaardelijke aanvullingsregeling. 

Met betrekking tot de voorwaardelijke aanvullingsregeling

worden de aanspraken pas ‘ingekocht’ op de ‘standaard

pensioendatum’, 60 jaar (bouwplaatswerkne-mers) of 62 jaar

(UTA-werknemers). Tot die datum is deze regeling geen ‘echte’

pensioenregeling. 

In het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat de

hoogte van het ‘voor-waardelijk pensioen’. Met name voor

oudere werknemers is dit een belangrijk deel van het totale

pensioen. 

Om in aanmerking te komen voor dit ‘voorwaardelijk 

pensioen’ moet de deelne-mer op de ‘standaard pensioen-

datum’ de status van ‘premiebetalend actief deel-nemer’

hebben. Dit houdt in dat bij ontslag voor die datum dit 

‘pensioendeel’ komt te vervallen. Echter dit kan worden 

voorkomen door vrijwillige voortzetting van de pensioen-

regeling bij werkloosheid (gedurende de periode van ww,

met een maximum van drie jaar).

Door vrijwillige voortzetting van de aanvullingsregeling

behoudt een voormalig werknemer gedurende de periode

van vrijwillige voortzetting uitzicht op de voor-waardelijke 

aanvullingsregeling. Naast de voortzetting van de aanvullings-

regeling kan ook de pensioenregeling vrijwillig worden 

voortgezet voor extra pensioenop-bouw. 

Sinds 2009 is er voor werknemers onder de CAO voor de

Bouwnijverheid een tijdelijke regeling van kracht in het geval

van werkloosheid wegens bedrijfseco-nomische redenen.

Hierdoor kunnen ontslagen werknemers, waarbij de ontslag-

datum minder dan drie jaar ligt voor 

de ‘standaard pensioenleeftijd’, 

aanspraak ma-ken op voortzetting 

van de premiebetaling voor de 

aanvullingsregelingen (tot de 

standaard pensioenleeftijd), 

waardoor ze hun aanspraken hierop 

behouden.

Praktische uitwerking

Stel een bouwplaatswerknemer 

krijgt met ingang van zijn 58-jarige 

leeftijd een ww-uitkering. Vrijwillige 

voortzetting van beide regelingen 

kan in principe tot leeftijd 61 jaar. 

De premie voor de aanvullings-

regeling wordt tot leeftijd 60 jaar 

vergoed op grond van de hierboven beschreven tijdelijke

regeling. De werknemer (of namens hem de werkgever)

betaalt de premie hiervoor. De werknemer kan zijn pensioen

vervolgens laten ingaan op leeftijd 61 of later. Immers, zijn

voor-waardelijk pensioen is dan al ingekocht en 

onvoorwaardelijk geworden. Wat be-treft de hoogte van het

pensioen komt de ontslagen werknemer in een vergelijkbare

positie met een werknemer die tot leeftijd 61 jaar heeft 

doorgewerkt.

Stel een bouwplaatswerknemer krijgt met ingang van zijn 

60-jarige leeftijd een ww-uitkering. De aanvullingsregeling 

is op dat moment in principe ingekocht en daarmee 

onvoorwaardelijk. De ontslagen werknemer kan vervolgens

zijn pensi-oen uitstellen tot na het einde van de ww-uitkering

zonder verdere opbouw.

Ook  kan de werknemer nog kiezen voor een hoog/laag 

pensioen. Dit is met name van belang in verband met de 

verhoging van de AOW-leeftijd, zodat het ‘AOW-gat’ 

opgevangen kan worden in de pensioenregeling. 
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