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Werken na de AOW-gerechtigde 
leeftijd

Onderwerpen
- Loonkosten AOW-er
- Loonbetaling bij ziekte
- Rol van de CAO
- Ontslagrecht AOW-er
- Pensioenontslagbeding
- Opzegverboden

201-10-2019



2

Casus 1
– Dirk is ruim 40 jaar in dienst als magazijnmedewerker bij Dutch Fasteners.
– Hij wil bij het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd zijn dienstverband graag

voortzetten.
– Dutch Fasteners wil dit ook omdat zij gehoord heeft dat de loonkosten dalen als zij Dirk in

dienst houdt.
– Dirk verdient € 2.500 bruto per maand.

301-10-2019

Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“De loonkosten voor Dirk dalen na AOW-gerechtigde leeftijd.”

401-10-2019
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Antwoord stelling 1
– De stelling is: WAAR!

501-10-2019

Toelichting casus 1
– Over het salaris van een AOW-gerechtigde zijn geen premies voor de

werknemersverzekeringen (WW, ZW, WAO, WIA), AOW en eventueel CAO-fondsen meer
verschuldigd.

– Hierdoor kunnen de loonkosten voor Dutch Fasteners met circa 20% dalen ten opzichte
van hetzelfde verschuldigde salaris vóór AOW-gerechtigde leeftijd.

601-10-2019
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701-10-2019

– Na AOW-gerechtigde leeftijd draagt Dutch Fasteners alleen nog de Zorgverzekeringswet
premie af, ter hoogte van € 173,75 per maand.

– Voor de AOW-leeftijd draagt Dutch Fasteners branche gerelateerde premies af en premie
voor de WAO-WIA en WW. In totaal een bedrag van € 726,38, zie tabel werkgever.

– Dirk houdt na het bereiken van zijn AOW-leeftijd een netto salaris over van € 2.382,82 per
maand. Zijn netto salaris bedroeg daarvoor € 1.916,41 per maand.

801-10-2019
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Casus 2
– Dutch Fasteners heeft ook gehoord dat als zij Dirk in dienst houdt na zijn AOW-gerechtigde

leeftijd en Dirk ziek wordt, zij aan hem geen 104 weken loon door hoeft te betalen maar
slechts 6 weken.

901-10-2019

Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“Na de AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte 6
weken.”

1001-10-2019
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Antwoord stelling 2
– De stelling is: NIET WAAR!

1101-10-2019

Toelichting casus 2
– Op grond van de tekst van artikel 7:629 lid 2 sub b BW verwacht men dat de stelling waar is.
– De tekst van artikel 7:629 BW luidt:

1. (…) behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het (…) loon, (…) indien

hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,

(…) daartoe verhinderd was.

2. In afwijking van lid 1 geldt het in dat lid bedoelde recht voor een tijdvak van zes weken voor de

werknemer die:

b. de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.

1201-10-2019
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Toelichting casus 2
– Overgangsrecht: artikel VIIIa Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd luidt:

lid 1: In afwijking van het in de artikelen 629, lid 2, en 670, lid 1, onder a, van Boek 7 van het Burgerlijk

Wetboek genoemde tijdvak van 6 weken, geldt tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een tijdvak

van dertien weken voor de werknemer:

a. die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt (…)

– Het koninklijk besluit is nog niet genomen, zodat een tijdvak van 13 weken geldt voor Dirk, waarbinnen hij
recht heeft op ziekengeld dat door Dutch Fasteners betaald moet worden.

01-10-2019 13

Toelichting casus 2

01-10-2019 14

Eerste dag van 
arbeidsongeschiktheid

Na AOW-leeftijd gedurende 
dienstverband

Na AOW-leeftijd en einde 
dienstverband

Voor AOW-gerechtigde leeftijd 13 weken 
loonbetalingsverplichting (met 
max. 104 weken)

Geen recht op loon
Geen recht op ZW
(art. 29 lid 4 ZW)

Na AOW-gerechtigde leeftijd 13 weken 
loondoorbetalingsverplichting

Geen recht op loon
Wel recht op ZW, max. 13 weken 
(art. 29 lid 5 ZW)
Verhaal op werkgever door UWV
(art. 63e ZW)
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Casus 3
– Op de arbeidsovereenkomst van Dirk is een CAO van toepassing maar dat is volgens 

Dutch Fasteners niet van belang, nu een CAO niet geldt voor werknemers die de AOW-
gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

1501-10-2019

Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Na de AOW-gerechtigde leeftijd kan een werknemer aan de CAO geen rechten meer 
ontlenen. Waar of niet waar?”

1601-10-2019
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Antwoord stelling 3
– De stelling is: NIET WAAR!

1701-10-2019

Toelichting casus 3
– Een CAO geldt voor alle werknemers tenzij in de definities of in afzonderlijke bepalingen 

van een CAO uitzonderingen worden gemaakt.

– Advies: raadpleeg bij de AOW-gerechtigde werknemer altijd de CAO en kijk welke 
bepalingen voor de AOW-gerechtigde toepasselijk zijn en van welke bepalingen schriftelijk 
kan worden afgeweken.

1801-10-2019
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Casus 4
– Dirk is ruim 40 jaar in dienst bij Dutch Fasteners en ontvangt een welverdiend pensioen

vanaf zijn 66-jarige leeftijd en werkt daarna door.
– Twee maanden later besluit Dutch Fasteners de arbeidsovereenkomst met Dirk op te

zeggen.
– Dutch Fasteners neemt 1 maand opzegtermijn in acht.

1901-10-2019

Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners neemt de juiste opzegtermijn in acht.”

2001-10-2019
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Antwoord stelling 4
– De stelling is: NIET WAAR!

2101-10-2019

Toelichting casus 4
– De pensioenleeftijd is niet altijd gelijk aan de AOW-leeftijd.
– De pensioenleeftijd kan per pensioenfonds verschillend zijn.
– In deze casus is de pensioenleeftijd 66 jaar zodat Dutch Fasteners het dienstverband dus

heeft opgezegd vóór AOW-gerechtigde leeftijd.

De AOW-leeftijd is:
– In 2019, 2020 en 2021: 66 jaar + 4 maanden
– In 2022: 66 jaar + 7 maanden
– In 2023: 66 jaar + 10 maanden
– In 2024: 67 jaar

2201-10-2019



12

Toelichting casus 4
– De opzegtermijn is één maand als Dirk de AOW-leeftijd heeft bereikt.
– Voor AOW-leeftijd moet de reguliere opzegtermijn in acht worden genomen.
– Volgens het Burgerlijk Wetboek is de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het

dienstverband.
– Het dienstverband van Dirk heeft meer dan 15 jaar geduurd zodat de wettelijke

opzegtermijn vier maanden bedraagt (tenzij CAO of individuele arbeidsovereenkomst
anders bepalen).

01-10-2019 23

Casus 5
– Dirk besluit zijn ontslag te accepteren en vraagt Dutch Fasteners om aan hem een 

transitievergoeding te betalen voor zijn 40 jaar trouwe dienst.

2401-10-2019
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Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk heeft recht op een transitievergoeding.”

2501-10-2019

Antwoord stelling 5
– De stelling is: WAAR!

2601-10-2019
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Toelichting casus 5
– Bij ontslag vóór de AOW-leeftijd is het gewone ontslagrecht toepasselijk:

– Voorafgaande toestemming van het UWV of de rechtbank is vereist.

– De opzegtermijn is afhankelijk van de lengte van het dienstverband en is voor Dutch

Fasteners vier maanden, tenzij CAO of afspraken anders bepalen.

– Transitievergoeding verschuldigd, ook als het dienstverband kort voor het bereiken van de

AOW-leeftijd wordt beëindigd.

2701-10-2019

Toelichting casus 5
– Voor ontslag op of na de AOW-leeftijd geldt:

– Geen voorafgaande toestemming nodig van het UWV of de rechtbank.

– De opzegtermijn is één maand tenzij CAO of afspraken anders bepalen.

– Geen transitievergoeding als het dienstverband beëindigd wordt in verband met of na AOW-leeftijd.

– Consequenties beëindigen dienstverband voor AOW-leeftijd:
– Dutch Fasteners is gebonden aan de opzegging, eenzijdig kan zij hier niet op terugkomen.

– Dirk kan aanspraak maken op de transitievergoeding. 

– Dirk kan aanspraak maken op een vergoeding wegens onregelmatige beëindiging van dienstverband. 

De opzegtermijn was niet één maar vier maanden. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van het in 

geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had 

voortgeduurd. In deze casus drie bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld.

01-10-2019 28
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Casus 6
– Dirk stemt ermee in dat de door Dutch Fasteners gedane opzegging wordt ingetrokken.
– Inmiddels heeft Dirk wel de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt van 66 jaar en 4 maanden en

werkt nog steeds door.
– Dirk heeft een arbeidsovereenkomst met pensioenontslagbeding waarin staat:

– “De arbeidsovereenkomst eindigt in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de

leeftijd bereikt waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen

ontstaat.”

– Er is geen CAO toepasselijk.
– Dirk is bijna 67 jaar en Dutch Fasteners besluit opnieuw om met één maand opzegtermijn

de arbeidsovereenkomst van Dirk op te zeggen.

2901-10-2019

Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners neemt met één maand de juiste opzegtermijn in acht.”

3001-10-2019
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Antwoord stelling 6
– De stelling is: NIET WAAR!

3101-10-2019

Toelichting casus 6
– De arbeidsovereenkomst is door het pensioenontslagbeding geëindigd.
– Als de arbeidsovereenkomst daarna (stilzwijgend) is voortgezet voor onbepaalde tijd, dan is

een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan.
– Voor de beëindiging van die tweede arbeidsovereenkomst heeft Dutch Fasteners

toestemming nodig van het UWV of de rechtbank.

– Advies: kom voor AOW-leeftijd overeen dat het pensioenontslagbeding in de
arbeidsovereenkomst komt te vervallen!

3201-10-2019
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Casus 7
– Dirk bereikt bijna de AOW-gerechtigde leeftijd en de arbeidsovereenkomst met Dirk eindigt

vanwege het pensioenontslagbeding.
– Dutch Fasteners wil Dirk nog een jaar in dienst houden en biedt Dirk aan om na het einde

van zijn arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een nieuwe
arbeidsovereenkomst aan te gaan voor de duur van één jaar.

3301-10-2019

Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners kan Dirk een contract voor bepaalde tijd aanbieden.”

3401-10-2019
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Antwoord stelling 7
– De stelling is: WAAR!

3501-10-2019

Toelichting casus 7
– Na het bereiken van de AOW-leeftijd mogen zes contracten voor bepaalde tijd in maximaal

48 maanden worden overeengekomen zonder dat voor de beëindiging van die contracten
voorafgaande toestemming is vereist.

– Indien een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst of in de CAO is opgenomen, 
sluit dan een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af.
Als de arbeidsovereenkomst die voor de AOW-leeftijd was aangegaan en welke door het 
pensioenontslagbeding is geëindigd voor bepaalde tijd is voortgezet dan is geen 
toestemming van het UWV of de rechtbank nodig om contract van rechtswege te laten  
eindigen.

3601-10-2019
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Casus 8
– Dirk heeft na de AOW-gerechtigde leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de duur

van één jaar getekend met Dutch Fasteners.
– Met evenveel enthousiasme als voorheen struint hij door het magazijn, tot het noodlot

toeslaat. Dirk valt heel ongelukkig van een trap met een gebroken heup als gevolg.
– Dirk meldt zich ziek bij Dutch Fasteners.
– Dutch Fasteners besluit het verloop van het ziekteproces van Dirk niet af te wachten en

zegt de arbeidsovereenkomst op, met in achtneming van één maand opzegtermijn.

3701-10-2019

Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners kan de arbeidsovereenkomst met Dirk nu opzeggen.”

3801-10-2019
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Antwoord stelling 8
– De stelling is: NIET WAAR!

3901-10-2019

Toelichting casus 8
– Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

– Als er geen mogelijkheid van tussentijdse opzegging in het contract is opgenomen, kan het 
contract niet tussentijds beëindigd worden.

– Is er wel een mogelijkheid van tussentijdse opzegging, dan is voor opzegging 
voorafgaande toestemming nodig van het UWV of de rechtbank en geldt een opzegverbod 
tijdens ziekte van de AOW-er gedurende 13 weken (omdat de arbeidsovereenkomst is 
gesloten na de AOW-leeftijd).

4001-10-2019
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Casus 9
– Dirk heeft inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd al een poos bereikt.
– In de arbeidsovereenkomst was geen pensioenontslagbeding opgenomen en er geldt geen

CAO, zodat zijn arbeidsovereenkomst na het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd is
voortgezet.

– Met evenveel enthousiasme als in de vorige casus struint Dirk nog dagelijks door het magazijn,
tot het noodlot toeslaat. Dirk valt heel ongelukkig van een trap met een gebroken heup als
gevolg.

– Dirk meldt zich ziek bij Dutch Fasteners.
– Dutch Fasteners besluit het ziekteproces van Dirk niet af te wachten en zegt de

arbeidsovereenkomst op.

4101-10-2019

Stelling 9
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners kan de arbeidsovereenkomst met Dirk tijdens ziekte opzeggen.”

4201-10-2019
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Antwoord stelling 9
– De stelling is: WAAR!

4301-10-2019

Toelichting casus 9
– Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet als wordt opgezegd in verband met of na het bereiken

van de AOW-leeftijd.
– Dutch Fasteners kan, om een andere reden dan ziekte, opzeggen met inachtneming van de

opzegtermijn van één maand.
– Bij opzegging wegens ziekte geldt voor een AOW-er een periode van 13 weken, waarbinnen de

arbeidsovereenkomst niet opgezegd kan worden.

4401-10-2019
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Toelichting casus 9
– Met de invoering van de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd is de ontslagbescherming van een 

zieke werknemer, met wie na de AOW-leeftijd een arbeidsovereenkomst is gesloten, teruggebracht van 
104 naar 13 weken.

– In artikel 7:670 lid 1 sub a BW staat weliswaar een periode van zes weken maar: 
– Overgangsrecht: artikel VIIIa Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd luidt: 

lid 1: In afwijking van het in de artikelen 629, lid 2, en 670, lid 1, onder a, van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek genoemde tijdvak van 6 weken, geldt tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een tijdvak 
van dertien weken voor de werknemer: 

a. die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt 
(…) 

– Het koninklijk besluit is nog niet genomen, zodat een tijdvak van 13 weken geldt voor Dirk, waarbinnen zijn 
arbeidsovereenkomst niet kan worden beëindigd wegens ziekte. 

01-10-2019 45

Casus 10
– Het in dienst houden van Dirk bevalt Dutch Fasteners zo goed dat zij besluit om een

andere AOW-gerechtigde werknemer in dienst te nemen.
– Zij neemt Piet, bij indiensttreding 67 jaar, aan op basis van een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd.
– Na een tijdje vindt Dutch Fasteners dat Piet toch niet functioneert.
– Zij wil de arbeidsovereenkomst beëindigen en vraagt u of het voldoende is om de

arbeidsovereenkomst met in achtneming van een maand opzegtermijn te beëindigen.

4601-10-2019
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Stelling 10
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners heeft voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Piet 
voorafgaande toestemming nodig van de rechtbank.”

4701-10-2019

Antwoord stelling 10
– De stelling is: WAAR!

4801-10-2019
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Toelichting casus 10
– Op de arbeidsovereenkomst van Piet is het “gewone” ontslagrecht van toepassing omdat

de arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd is ingegaan.
– Dutch Fasteners zal dus een redelijke grond nodig hebben om de arbeidsovereenkomst

met Piet te beëindigen en voorafgaande toestemming van het UWV of de rechtbank
moeten hebben.

– Als zij Piet wil ontslaan vanwege disfunctioneren zal zij Piet tijdig van het niet voldoende
functioneren in kennis moeten stellen, hem vervolgens een verbeterkans moeten geven en
onderzocht moeten hebben of er geen herplaatsingsmogelijkheid is.

4901-10-2019

Casus 11
– Dutch Fasteners heeft inmiddels meer AOW-ers in dienst, Dirk en Piet. Door een slechter 

wordende marktpositie, moeten alle zeilen bijgezet worden en ontkomt Dutch Fasteners
niet aan een reorganisatie. 

– Dutch Fasteners besluit dat er vier medewerkers ontslagen moeten worden. 

01-10-2019 50
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Stelling 11
– WAAR of NIET WAAR?

– “Bij ontslag op bedrijfseconomische gronden worden de AOW-gerechtigde werknemers als 
eerste ontslagen.”

01-10-2019 51

Antwoord stelling 11
– De stelling is: WAAR!

01-10-2019 52
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Toelichting casus 11
– Dutch Fasteners moet als eerste de AOW-ers ontslaan, voordat andere werknemers voor 

ontslag in aanmerking komen bij bedrijfseconomisch ontslag.
– In de uitvoeringsregeling van het UWV wordt de wettelijke bepaling nader uitgewerkt. 

01-10-2019 53

Toelichting casus 11
– Groep 1: Externen: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp-ers en personeel van andere 

bedrijfsvestiging.
– Groep 2: AOW-ers.
– Groep 3: nulurenoproepkrachten die minder dan 15 uur per week werken.
– Groep 4: (payroll)overeenkomst voor bepaalde tijd, die binnen 26 weken afloopt na de datum 

van de beslissing van het UWV.
– Groep 5: overeenkomst voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd die nog langer dan 26 weken 

duren na de datum van de beslissing van het UWV.

– Groep 1 is geen werknemer bij Dutch Fasteners en Groep 2 is wel werknemer en om die reden 
worden Dirk en Piet als eerste voor ontslag voorgedragen bij een reorganisatie.

01-10-2019 54
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Samenvatting
– Arbeidsovereenkomst aangegaan voor AOW-leeftijd wordt na AOW-leeftijd beëindigd:

– Geen toestemming UWV of rechtbank nodig;

– Opzegtermijn één maand;

– Geen opzegverbod tijdens ziekte.

– Arbeidsovereenkomst aangegaan na AOW-leeftijd wordt na AOW-leeftijd beëindigd:
– Wel toestemming UWV of rechtbank nodig;

– Opzegtermijn één maand;

– Opzegverbod tijdens ziekte 13 weken.

01-10-2019 55

Samenvatting
– Arbeidsovereenkomst aangegaan voor AOW-leeftijd en na AOW-leeftijd is nieuwe 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan en die wordt beëindigd:
– wel toestemming UWV of rechtbank nodig

– opzegtermijn één maand 

– opzegverbod tijdens ziekte 13 weken

– Arbeidsovereenkomst aangegaan voor AOW-leeftijd en na AOW-leeftijd is nieuwe 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (max 6 in 48 maanden) ontstaan en die wordt beëindigd:
– geen toestemming UWV of rechtbank nodig

– aanzegtermijn één maand 

– opzegverbod gedurende dienstverband, tenzij tussentijdse opzegmogelijkheid dan geldt:
– wel toestemming UWV of rechtbank nodig

– opzegtermijn één maand 

– opzegverbod tijdens ziekte 13 weken

01-10-2019 56
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AOWEETJES Zondag met Lubach

01-10-2019 57

Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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