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2.9.2 Rekenvoorbeelden bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel 
 
De volgende rekenvoorbeelden zijn opgenomen: 
 
1. Standaard 
2. Combinatie van ontslagen 
3. Alle voorkomende leeftijdsgroepen tellen evenveel werknemers 
4. Enkele van de voorkomende leeftijdsgroepen tellen evenveel werknemers 
5. Afwijking afspiegeling toegestaan, maar de leeftijdsgroep is uitgeput 
6. Rangorde groepen werknemers; afspiegelingsberekening 
7. Berekening in fte, werknemer met vast en tijdelijk contract 
8. Berekening in fte, werknemer met vast en tijdelijk contract, leeftijdsgroep is uitgeput 
 
Rekenvoorbeeld 1. Standaard 
 
In de categorie uitwisselbare functies Verkoper zijn 12 werknemers werkzaam. Deze 12 
werknemers moeten worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

3 wn 4 wn 0 wn 2 wn 3 wn 12 wn 
 
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 4 werknemers worden ingekrompen. De 
ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

3/12 x 4 = 4/12 x 4 = 0/12 x 4 = 2/12 x 4 = 3/12 x 4 =  

1 1,3333… -- 0,6666… 1 4 wn 
 
Op basis van de hele getallen voor de komma wordt de verdeling over de leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1 wn 1 wn -- -- 1 wn 3 wn 
 
In dit voorbeeld is er één voor ontslag voor te dragen werknemer te weinig berekend. De 
leeftijdsgroep met de hoogste waarde na de komma levert de voor ontslag voor te dragen 
werknemer op. Leeftijdsgroep 45-54 jaar heeft het hoogste cijfer achter de komma (,6666…) en 
deze leeftijdsgroep levert de dan voor ontslag voor te dragen werknemer. 
 
Uiteindelijk is de verdeling over de leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 
1 wn 1 wn -- 1 wn 1 wn 4 wn 

 
De werknemer met het kortste dienstverband in de betreffende leeftijdsgroep komt voor ontslag in 
aanmerking. 
 
Per categorie uitwisselbare functies waarin ontslagen vallen, moet deze berekening telkens worden 
herhaald. 
 
 
Rekenvoorbeeld 2. Combinatie van ontslagen 
 
In de categorie uitwisselbare functies Verkoper zijn 25 werknemers werkzaam. Deze 25 
werknemers moeten worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 
3 wn 7 wn 4 wn 5 wn 6 wn 25 wn 

 
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 8 werknemers worden ingekrompen. Van 2 
werknemers staat het vertrek al vast. Het gaat om het aflopen van een tijdelijk dienstverband en 
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de vervroegde pensionering van een werknemer. Voor 6 werknemers wordt een ontslagvergunning 
bij UWV aangevraagd. De ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

3/25 x 8 = 7/25 x 8 = 4/25 x 8 = 5/25 x 8 = 6/25 x 8 =   

0,96 2,24 1,28 1,6 1,92 8 wn 
 
Op basis van de hele getallen voor de komma wordt de verdeling over de leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

-- 2 wn 1 wn 1 wn 1 wn 5 wn 
 
In dit voorbeeld zijn er drie voor ontslag voor te dragen werknemers te weinig berekend. De 
leeftijdsgroepen met de hoogste waarden na de komma leveren de voor ontslag voor te dragen 
werknemer op. Leeftijdsgroep 15-24 jaar heeft het hoogste cijfer achter de komma (,96) en deze 
leeftijdsgroep levert als eerste een voor ontslag voor te dragen werknemer. Vervolgens 
leeftijdsgroep vanaf 55 jaar (,92) en tot slot leeftijdsgroep 45-54 jaar (,6). 
 
Uiteindelijk is de verdeling over de leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1 wn 2 wn 1 wn 2 wn 2 wn 8 wn 
 
De 2 werknemers, waarvan eerst afscheid genomen moet worden (aflopen tijdelijk contract) dan 
wel het vertrek (binnen 26 weken) al vaststaat (vervroegde pensionering), zijn als volgt over de 
leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1 wn -- -- -- 1 wn 2 wn 
 
De 6 werknemers waarvoor een toestemming wordt aangevraagd, zijn als volgt over de 
leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

-- 2 wn 1 wn 2 wn 1 wn 6 wn 
 
De situatie kan zich voordoen dat de anderszins vertrekkende werknemers beiden in bijvoorbeeld 
de leeftijdsgroep 35-44 jaar zitten, terwijl op basis van afspiegeling slechts 1 werknemer uit deze 
leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt. De leeftijdsgroep die als laatste werd aangewezen 
voor het leveren van een voor ontslag voor te dragen werknemer hoeft nu een werknemer minder 
te leveren. De ontslagaanvraag voor de werknemer met het langste dienstverband uit deze 
leeftijdsgroep dient te worden ingetrokken (anders volgt een afwijzing). Toegepast op dit 
rekenvoorbeeld betekent dit dat uit leeftijdsgroep 45-54 jaar een werknemer minder voor ontslag 
in aanmerking komt. 
 
 
Rekenvoorbeeld 3. Alle voorkomende leeftijdsgroepen tellen evenveel werknemers 
 
In de categorie uitwisselbare functies Verkoper zijn 20 werknemers werkzaam. Deze 20 
werknemers moeten worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

4 wn 4 wn 4 wn 4 wn 4 wn 20 wn 
 
Vast komt te staan dat elke voorkomende leeftijdsgroep een gelijk aantal werknemers telt. De 
volgende situaties kunnen zich dan voordoen: 
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Er kan volledig worden afgespiegeld  
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 5 werknemers worden ingekrompen. De 
ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

4/20 x 5 = 4/20 x 5 = 4/20 x 5 = 4/20 x 5 = 4/20 x 5 =  

1 wn 1 wn 1 wn 1 wn 1 wn 5 wn 
 
In dit geval kan de noodzakelijke inkrimping volledig met afspiegeling worden bereikt. 
 
Slechts een deel van de noodzakelijke inkrimping kan gelijk over de leeftijdsgroepen 
worden verdeeld 
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 7 werknemers worden ingekrompen. De 
ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

4/20 x 7 = 4/20 x 7 = 4/20 x 7 = 4/20 x 7 = 4/20 x 7 =  

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 7 wn 
 
Op basis van de hele getallen voor de komma wordt de verdeling over de leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1 wn 1 wn 1 wn 1 wn 1 wn 5 wn 
 
In dit voorbeeld zijn er twee voor ontslag voor te dragen werknemers te weinig berekend. De 
leeftijdsgroepen met de hoogste waarden na de komma leveren de voor ontslag voor te dragen 
werknemers op. Deze zijn echter allemaal gelijk. De resterende krimp met 2 werknemers wordt 
bereikt door de eerstvolgend in aanmerking komende werknemer van elk van de vijf 
leeftijdsgroepen bij elkaar te nemen en van deze 5 werknemers de 2 werknemers, die het kortst in 
dienst zijn, voor ontslag voor te dragen. 
 
Met vaststelling van de cijfers voor de komma wordt de noodzakelijke inkrimping niet 
bereikt 
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 4 werknemers worden ingekrompen. De 
ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

4/20 x 4 = 4/20 x 4 = 4/20 x 4 = 4/20 x 4 = 4/20 x 4 =  

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4 wn 
 
Op basis van de hele getallen voor de komma wordt de verdeling over de leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

-- -- -- -- -- 0 wn 
 
In dit geval kan noodzakelijke inkrimping (4 werknemers) niet worden vastgesteld. Ook het 
vaststellen van het hoogste cijfer achter de komma biedt hier geen uitkomst. In dit geval moeten 
de kortst in dienst zijnde werknemers van elk van de vijf leeftijdsgroepen bij elkaar worden 
genomen en van deze 5 werknemers de 4 werknemers, die het kortst in dienst zijn, voor ontslag 
worden voorgedragen. Aldus wordt de noodzakelijke inkrimping met 4 werknemers bereikt. 
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Rekenvoorbeeld 4. Enkele van de voorkomende leeftijdsgroepen tellen evenveel 
werknemers 
 
In de categorie uitwisselbare functies Verkoper zijn 20 werknemers werkzaam. Deze 20 
werknemers moeten worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

3 wn 5 wn 3 wn 6 wn 3 wn 20 wn 
 
Vast komt te staan dat 3 van de 5 voorkomende leeftijdsgroepen een gelijk aantal werknemers 
tellen. De volgende situaties kunnen zich dan voordoen: 
 
Slechts een deel van de noodzakelijke inkrimping kan gelijk over de leeftijdsgroepen 
worden verdeeld 
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 9 werknemers worden ingekrompen. De 
ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

3/20 x 9 = 5/20 x 9 = 3/20 x 9 =  6/20 x 9 =  3/20 x 9 =   

1,35 2,25 1,35 2,7 1,35 9 wn 
 
Op basis van de hele getallen voor de komma wordt de verdeling over de leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1 wn 2 wn 1 wn 2 wn 1 wn 7 wn 
 
In dit voorbeeld zijn er twee voor ontslag voor te dragen werknemers te weinig berekend. De 
leeftijdsgroep met de hoogste waarde achter de komma levert als eerste de voor ontslag voor te 
dragen werknemer op. Leeftijdsgroep 45-54 jaar heeft het hoogste cijfer achter de komma (,7) en 
deze leeftijdsgroep levert de dan voor ontslag voor te dragen werknemer. Het volgende hoogste 
cijfer achter de komma (,35) komt echter in drie leeftijdsgroepen voor (15-24 jaar, 35-44 jaar en 
vanaf 55 jaar). 
 
De resterende krimp met 1 werknemer wordt bereikt door de eerstvolgend voor ontslag in 
aanmerking komende werknemer van de drie gelijk vertegenwoordigde leeftijdsgroepen (de 
leeftijdsgroepen 15-24, 35-44 en vanaf 55 jaar) bij elkaar te nemen en van deze 3 werknemers de 
werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag voor te dragen. 
 
Met vaststelling van de cijfers voor de komma wordt de noodzakelijke inkrimping niet 
bereikt 
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 1 werknemer worden ingekrompen. Het 
ontslag wordt als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

3/20 x 1 = 5/20 x 1 = 3/20 x 1 =  6/20 x 1 =  3/20 x 1 =   

0,15 0,25 0,15 0,3 0,15 1 wn 
 
In dit geval kan de noodzakelijke inkrimping (1 werknemer) niet worden vastgesteld. Het 
vaststellen van het hoogste cijfer achter de komma biedt hier uitkomst. Leeftijdsgroep 45-54 jaar 
kent het hoogste cijfer achter de komma (,3) en levert de voor ontslag voor te dragen werknemer 
op. Derhalve: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

-- -- -- 1 wn -- 1 wn 
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Rekenvoorbeeld 5. Afwijking afspiegeling toegestaan, maar de leeftijdsgroep is uitgeput 
 
Als een beroep op afwijking van de afspiegeling wordt toegestaan, dan heeft dit in beginsel tot 
gevolg dat de eerstvolgende werknemer binnen de betreffende leeftijdsgroep voor ontslag in 
aanmerking komt. 
Het is mogelijk dat deze werknemer niet uit deze leeftijdsgroep is te halen (m.a.w. de betreffende 
leeftijdsgroep is uitgeput). In dat geval komt de leeftijdsgroep in aanmerking met het hoogste 
cijfer achter de komma, die voor de vaststelling van de voor ontslag voor te dragen werknemers 
nog niet is gebruikt. Een voorbeeld ter verduidelijking. 
In de categorie uitwisselbare functies Verkoper zijn 20 werknemers werkzaam. De noodzakelijke 
krimp bedraagt 16 werknemers. 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1 wn 2 wn 3 wn 4 wn 10 wn 20 wn 

De noodzakelijke krimp is 16 werknemers 
1/20 x 16 = 2/20 x 16 = 3/20 x 16 = 4/20 x 16 = 10/20 x 16 =  

0,8 1,6 2,4 3,2 8 16 wn 

Vaststelling krimp op basis van cijfer voor de komma 
-- 1 wn 2 wn 3 wn 8 wn 14 wn 

Aanvullende vaststelling krimp op basis van hoogste cijfers achter de komma  
1 wn 1 wn -- -- -- 2 wn 

Verdeling noodzakelijke krimp 
1 wn 2 wn 2 wn 3 wn 8 wn 16 wn 

 
In leeftijdsgroep 25-34 jaar wordt een verzoek om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel 
toegestaan. Binnen deze leeftijdsgroep kan niemand anders meer voor ontslag worden 
voorgedragen. Stel dan vast welke leeftijdsgroep met het hoogste cijfer achter de komma nog niet 
is gebruikt voor de krimp. Leeftijdsgroep 15-24 jaar (,8) en 25-34 jaar (,6) zijn al gebruikt. De 
eerstvolgende, nog niet gebruikte leeftijdsgroep is 35-44 jaar (namelijk ,4). De werknemer met het 
kortste dienstverband daarvan, die nog niet voor ontslag is voorgedragen, komt nu voor ontslag in 
aanmerking. 
 
 
Rekenvoorbeeld 6. Rangorde groepen werknemers; afspiegelingsberekening 
 
Binnen de bedrijfsvestiging (stap 1) zijn in de categorie uitwisselbare functies Verkoper (stap 2) 22 
medewerkers/werknemers werkzaam. De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet met 7 
arbeidsplaatsen worden ingekrompen. 
 
Het personeelsbestand van de bedrijfsvestiging, op de peildatum, in de categorie uitwisselbare 
functies Verkoper is als volgt opgebouwd (stap 3): 
- 2 externe medewerkers 
- 1 AOW-gerechtigde werknemer 
- 1 werknemer met een oproepcontract 
- 1 werknemer met een tijdelijk contract dat binnen 26 weken na de beslissing van UWV op de 

aanvraag afloopt 
- 17 werknemers met een tijdelijk contract dat na 26 weken na de beslissing van UWV op de 

aanvraag afloopt en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
De AOW-gerechtigde werknemer, de oproepkracht en de werknemer met het contract dat binnen 
26 weken afloopt zijn allen werkzaam in de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar. 
 
Stap 4 
Ga na of de noodzakelijke inkrimping voldoende kan worden gerealiseerd als eerst afscheid wordt 
genomen van achtereenvolgens de medewerkers/werknemers uit groep 1, 2, 3 en 4. 
- Groep 1 levert de 2 externe medewerkers. De nog te realiseren krimp is 5.  
- Groep 2 levert 1 AOW-gerechtigde werknemer. De nog te realiseren krimp is 4. 
- Groep 3 levert 1 werknemer met een oproepcontract. De nog te realiseren krimp is 3. 
- Groep 4 levert 1 werknemer met een tijdelijk contract dat binnen 26 weken afloopt. De nog te 

realiseren krimp is 2. 
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De volledige krimp kan niet worden gerealiseerd uit de groepen 1, 2, 3 en 4. De 2 resterende 
werknemers komen uit groep 5.  
 
Stap 5 
Stel voor het bereiken van de resterende krimp van 2 werknemers het personeelsbestand vast 
waarover moet worden afgespiegeld. Dit personeelsbestand betreft alle werknemers (inclusief 
payrollwerknemers) uit de groepen 2, 3, 4 en 5.  
 
Stap 6 
In de categorie uitwisselbare functies Verkoper zijn 20 werknemers uit de groepen 2, 3, 4 en 5 
werkzaam. 
 
Stap 7 
De 20 werknemers zitten in de volgende leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

3 wn 5 wn 3 wn 4 wn 5 wn 20 wn 
 
Stap 8 
De categorie uitwisselbare functies Verkoper moet nog met 5 werknemers inkrimpen.  
 
Stap 9 
De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen wordt als volgt berekend: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

3/20 x 5 = 5/20 x 5 = 3/20 x 5 = 4/20 x 5 = 5/20 x 5 =  

0,75 1,25 0,75 1 1,25 5 wn 
 
Stap 10 
Per leeftijdsgroep komen voor ontslag in aanmerking: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

Vaststelling krimp op basis van cijfer voor de komma 

-- 1 -- 1 1 3 wn 

Aanvullende vaststelling krimp op basis van hoogste cijfers achter de komma 

1 -- 1 -- -- 2 wn 

Verdeling noodzakelijke krimp 

1 1 1 1 1 5 wn 
 
Stap 11 
De werkgever moet eerst afscheid nemen van de 3 werknemers uit de groepen 2, 3 en 4. Deze 
zitten in de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

-- -- -- -- 3 wn 3 wn 
 
Deze leeftijdsgroep levert 2 extra werknemers. Dat betekent dat de andere leeftijdsgroepen 
gezamenlijk 2 werknemers minder hoeven te leveren. Dit zijn de leeftijdsgroepen die als laatste 
een werknemer moesten leveren. Dat betekent in dit geval dat de leeftijdsgroepen 15-24 jaar (,75) 
en 35-44 jaar (,75) geen werknemer hoeven te leveren.  
 
De uiteindelijke krimp binnen de leeftijdsgroepen ziet er als volgt uit: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

-- 1 wn -- 1 wn 3 wn 5 wn 
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Rekenvoorbeeld 7. Werknemer in fte, werknemer met vast en tijdelijk contract 
 
Dit rekenvoorbeeld gaat in op de volgende aspecten: 
- Omrekening van fte’s naar werknemers 
- Enkele werknemers hebben tegelijkertijd een vast en een tijdelijk contract  
- Eerst afscheid nemen van werknemers met een tijdelijk contract 
 
Binnen de bedrijfsvestiging (stap 1) worden op de peildatum in de categorie uitwisselbare functies 
(stap 2) 10 fte’s ingezet. Hiervan komen 3 fte’s te vervallen. 
 
In onderstaand volledig personeelsoverzicht (stap 3) staan per leeftijdsgroep de werknemers onder 
vermelding van vast of tijdelijk dienstverband, de urenomvang uitgedrukt in fte en het aantal 
dienstjaren. Er zijn geen externe medewerkers, oproepkrachten of werknemers met de AOW-
gerechtigde leeftijd werkzaam in deze categorie uitwisselbare functies. 2 werknemers hebben 
zowel een vast als een tijdelijk contract. De tijdelijke contracten eindigen binnen 26 weken na de 
beslissing op de ontslagaanvraag. 
 

Namen fte Aantal dienstjaren 
 vast tijdelijk totaal  
25 t/m 34 jaar  
Aalbers  0,5 0,5 1 
Bos 0,3 0,5 0,8 2 
Cornelis 0,5  0,5 3 
Duiven 0,7  0,7 4 
35 t/m 44 jaar  
Ekeren 1  1 5 
Fransen 0,6  0,6 6 
Giesbers 0,4  0,4 7 
45 t/m 54 jaar  
Huibers 0,6  0,6 8 
Iersel 0,4  0,4 9 
Jansen 1  1 10 
55 jaar en ouder  
Kuipers 0,5  0,5 11 
Laat 1  1 12 
Moren 0,5 0,5 1 13 
Nieuwenhuis 1  1 14 
Totaal 8,5 1,5 10  

 
Stap 4 
In de categorie uitwisselbare functies zijn alleen werknemers uit groep 4 (tijdelijk contract eindigt 
binnen 26 weken) en groep 5 (tijdelijk contract eindigt na 26 weken en vast dienstverband) 
werkzaam. 
Nagegaan moet worden of de noodzakelijke krimp van 3 fte gerealiseerd kan worden door eerst 
afscheid te nemen van de tijdelijke werknemers uit groep 4. Dit is in dit rekenvoorbeeld slechts 
voor 1,5 fte mogelijk. Dit betreft de arbeidsplaats van Aalbers en de tijdelijke contracten van Bos 
en Moren. 
Omdat de krimp daarmee onvoldoende kan worden gerealiseerd moet een afspiegelingsberekening 
worden gemaakt om te bepalen welke werknemers uit groep 5 voor ontslag in aanmerking komen. 
 
Stap 5 
De afspiegelingsberekening moet worden gemaakt op basis van het bij stap 3 gegeven 
personeelsoverzicht.  
 
Stap 6 
De werkgever gaat uit van fte’s. Dit moet hij voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel 
omrekenen naar het aantal werknemers. Er zijn 14 werknemers werkzaam in de categorie 
uitwisselbare functies. 
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Stap 7 
De 14 werknemers zitten in de volgende leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

-- 4 wn 3 wn 3 wn 4 wn 14 wn 
 
Stap 8 
Om vast te stellen welke werknemers uit groep 5 voor ontslag in aanmerking komen, worden voor 
de verdeling over de leeftijdsgroepen alle 14 werknemers met een vast en/of tijdelijk contract 
betrokken. De werkgever maakt zo nodig meerdere afspiegelingsberekeningen door deze telkens 
met 1 extra werknemer op te hogen totdat de krimp daarmee is bereikt. Uit deze berekeningen 
(hier niet getoond) blijkt dat de noodzakelijke krimp van 3 fte wordt bereikt door het laten 
vervallen van 3 arbeidsplaatsen. 
 
Stap 9 
De verdeling van deze 3 werknemers over de leeftijdsgroepen wordt als volgt berekend: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

0/14 x 3 = 4/14 x 3 = 3/14 x 3 = 3/14 x 3 = 4/14 x 3 =  

0 0,857 0,643 0,643 0,857 3 wn 
 
Stap 10 
Per leeftijdsgroep komen voor ontslag in aanmerking: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

Vaststelling krimp op basis van cijfer voor de komma 

-- -- -- -- -- 0 wn 

Aanvullende vaststelling krimp op basis van hoogste cijfers achter de komma, en kortste 
dienstverband uit de leeftijdsgroepen 35-44 jaar en 45-54 jaar 

-- 1 1 -- 1 3 wn 

Verdeling noodzakelijke krimp 

-- 1 1 -- 1 3 wn 
 
De werkgever moet eerst afscheid nemen van de werknemers uit groep 4 (tijdelijk contract eindigt 
binnen 26 weken). Het beëindigen van de tijdelijke contracten met Bos en Moren leidt niet tot het 
vervallen van arbeidsplaatsen omdat zij in dienst blijven voor hun vaste contract (zie paragraaf 
2.7.1). Het beëindigen van hun tijdelijke contract leidt wel tot een vermindering van de krimp. Het 
afscheid nemen van Aalbers leidt tot het vervallen van een arbeidsplaats omdat hij daarmee uit 
dienst treedt: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

-- 1 -- -- -- 1 wn 
 
Dit betekent dat de andere leeftijdsgroepen elk nog 1 werknemer moeten leveren: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

-- -- 1 -- 1 2 wn 
  
Stap 11 
De uiteindelijke krimp binnen de leeftijdsgroepen ziet er als volgt uit: 
 
Totale krimp in arbeidsplaatsen (werknemers): 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

-- Aalbers Ekeren -- Kuipers 3 wn 
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Totale krimp in fte’s: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

-- Aalbers 0,5 fte Ekeren 1 fte -- Kuipers 0,5 fte -- 

-- Bos 0,5 fte -- -- Moren 0,5 fte -- 

-- 1 fte 1 fte -- 1 fte 3 fte 
 
 
 
Rekenvoorbeeld 8. Berekening in fte, werknemer met vast en tijdelijk contract, 
leeftijdsgroep is uitgeput 
 
Dit rekenvoorbeeld gaat in op de volgende aspecten: 
- Omrekening van fte’s naar werknemers 
- Enkele werknemers hebben tegelijkertijd een vast en een tijdelijk contract 
- Eerst afscheid nemen van werknemers met tijdelijk contract 
- Een leeftijdsgroep is uitgeput 
- Resultaat krimp in arbeidsplaatsen door afspiegelingsberekening wijkt af van noodzakelijke 

krimp in fte. 
 
Binnen de bedrijfsvestiging (stap 1) worden op de peildatum in de categorie uitwisselbare functies 
(stap 2) 10 fte’s ingezet. Hiervan komen 3 fte’s te vervallen. 
 
In onderstaand volledig personeelsoverzicht (stap 3) staan per leeftijdsgroep de werknemers onder 
vermelding van vast of tijdelijk dienstverband, de urenomvang uitgedrukt in fte en het aantal 
dienstjaren. Er zijn geen externe medewerkers, oproepkrachten of werknemers met de AOW-
gerechtigde leeftijd werkzaam in deze categorie uitwisselbare functies. 2 werknemers hebben 
zowel een vast als een tijdelijk contract. De tijdelijke contracten eindigen binnen 26 weken na de 
beslissing op de ontslagaanvraag. 
 

Namen fte Aantal dienstjaren 
 vast tijdelijk totaal  
15 t/m 24 jaar  
Aalbers   0,5 0,5 1 
25 t/m 34 jaar  
Bos 0,3 0,5 0,8 2 
Cornelis 0,5  0,5 3 
Duiven 0,7  0,7 4 
35 t/m 44 jaar  
Ekeren 1  1 5 
Fransen 0,6  0,6 6 
Giesbers 0,4  0,4 7 
45 t/m 54 jaar  
Huibers 0,6  0,6 8 
Iersel 0,4  0,4 9 
Jansen 1  1 10 
55 jaar en ouder  
Kuipers 0,5  0,5 11 
Laat 1  1 12 
Moren 0,5 0,5 1 13 
Nieuwenhuis 1  1 14 
Totaal 8,5 1,5 10  

 
Stap 4 
In de categorie uitwisselbare functies zijn alleen werknemers uit groep 4 (tijdelijk contract eindigt 
binnen 26 weken) en groep 5 (tijdelijk contract eindigt na 26 weken en vast dienstverband) 
werkzaam. 
Nagegaan moet worden of de noodzakelijke krimp van 3 fte gerealiseerd kan worden door eerst 
afscheid te nemen van de tijdelijke werknemers uit groep 4. Dit is in dit rekenvoorbeeld slechts 
voor 1,5 fte mogelijk. Dit betreft de arbeidsplaats van Aalbers en de tijdelijke contracten van Bos 
en Moren. 
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Omdat de krimp daarmee onvoldoende kan worden gerealiseerd moet een afspiegelingsberekening 
worden gemaakt om te bepalen welke werknemers uit groep 5 voor ontslag in aanmerking komen. 
 
Stap 5 
De afspiegelingsberekening moet worden gemaakt op basis van het bij stap 3 gegeven 
personeelsoverzicht.  
 
Stap 6 
De werkgever gaat uit van fte’s. Dit moet hij voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel 
omrekenen naar het aantal werknemers. Er zijn 14 werknemers werkzaam in de categorie 
uitwisselbare functies. 
  
Stap 7 
De 14 werknemers zitten in de volgende leeftijdsgroepen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

1 wn 3 wn 3 wn 3 wn 4 wn 14 wn 
 
Stap 8 
Om vast te stellen welke werknemers uit groep 5 voor ontslag in aanmerking komen, worden voor 
de verdeling over de leeftijdsgroepen alle 14 werknemers met een vast en/of tijdelijk contract 
betrokken. De werkgever maakt zo nodig meerdere afspiegelingsberekeningen door deze telkens 
met 1 extra werknemer op te hogen totdat de krimp daarmee is bereikt. Uit deze berekeningen 
(hier niet getoond) blijkt dat de noodzakelijke krimp van 3 fte wordt bereikt door het laten 
vervallen van 4 arbeidsplaatsen. 
 
Stap 9 
De verdeling van deze 4 werknemers over de leeftijdsgroepen wordt als volgt berekend: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1/14 x 4 = 3/14 x 4 = 3/14 x 4 = 3/14 x 4 = 4/14 x 4 =  

0.285 0,857 0,857 0,857 1,143 4 wn 
 
Stap 10 
Per leeftijdsgroep komen voor ontslag in aanmerking: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

Vaststelling krimp op basis van cijfer voor de komma 

-- -- -- -- 1 1 wn 

Aanvullende vaststelling krimp op basis van hoogste cijfers achter de komma  
-- 1 1 1  3 wn 

Verdeling noodzakelijke krimp 

-- 1 1 1 1 4 wn 
 
De werkgever moet eerst afscheid nemen van de werknemers uit groep 4 (tijdelijk contract eindigt 
binnen 26 weken). Het beëindigen van de tijdelijke contracten met Bos en Moren leidt niet tot het 
vervallen van arbeidsplaatsen omdat zij in dienst blijven voor hun vaste contract (zie paragraaf 
2.7.1). Het beëindigen van hun tijdelijke contract leidt wel tot een vermindering van de krimp. Het 
afscheid nemen van Aalbers leidt tot het vervallen van een arbeidsplaats omdat hij daarmee uit 
dienst treedt: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

1 -- -- -- -- 1 wn 
 
De leeftijdsgroep 15-24 jaar hoeft op grond van de afspiegelingsberekening geen werknemer te 
leveren. Gevolg is dat een andere leeftijdsgroep een arbeidsplaats minder hoeft te leveren. Dit is 
de leeftijdsgroep die als laatste heeft geleverd, de leeftijdsgroep 45-54 jaar (de werknemer heeft 
de meeste dienstjaren): 
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15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar Totaal 

1 1 1 -- 1 4 wn 
  
Stap 11 
De krimp binnen de leeftijdsgroepen ziet er dan als volgt uit: 
 
Totale krimp in arbeidsplaatsen: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

Aalbers Bos Ekeren -- Kuipers 4 wn 
 
Totale krimp in fte’s: 
 

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar vanaf 55 jaar  Totaal 

Aalbers 0,5 fte Bos 0,8 fte Ekeren 1 fte -- Kuipers 0,5 fte -- 

-- -- -- -- Moren 0,5 fte -- 

0,5 fte 0,8 fte 1 fte -- 1 fte 3,3 fte 
 
Daarmee wordt 0,3 fte te veel ingekrompen. De werkgever moet het teveel aan ingekrompen fte 
aanbieden aan de werknemer in de leeftijdsgroep die als laatste heeft geleverd (leeftijdsgroep 35-
44 jaar). De werkgever moet Ekeren schriftelijk aanbieden de arbeidsovereenkomst onder dezelfde 
voorwaarden voort te zetten voor 0,3 fte. 
  


