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DOORWERKEN NA PENSIOEN:

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Sinds de komst van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is het voor werkgevers  
gemakkelijker om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, door te laten werken 
binnen de organisatie. Met de wet worden enkele bepalingen weggenomen die het doorwerken 
door AOW-gerechtigden bemoeilijkten. Zo zijn veel werkgevers huiverig om oudere werknemers aan 

te nemen, omdat ze vrezen dat deze sneller ziek worden en ze in dat geval wel 2 jaar het loon moeten doorbetalen. In de 
Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt die plicht beperkt tot 13 weken. Ook kunnen werkgevers afwijken van de 
in de Wet werk en zekerheid geldende eis dat werknemers maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar mogen krijgen. 
In het oorspronkelijke voorstel was de mogelijkheid gecreëerd om dat per cao te regelen. De Kamer heeft daar een wettelijke 
bepaling van gemaakt, omdat niet alle werknemers onder een cao vallen. Kennis en ervaring kunnen hierdoor behouden 
blijven en dit kan worden doorgegeven aan jongere werknemers. Daarnaast is er gedacht aan werknemers die om 
verschillende redenen behoefte hebben om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierbij zijn ook maatregelen  
genomen om ervoor te zorgen dat de jongere werknemers niet door gepensioneerde werknemers op de arbeidsmarkt
 verdrongen worden; minimumloon en first-out bepaling.

Doorwerkregeling

De Doorwerkregeling betekent zorgeloos doorwerken na pensioen 
voor opdrachtgever en doorwerker. De doorwerker en 
Doorwerkgever BV sluiten een Doorwerkovereenkomst waarop  
de Doorwerkregeling van toepassing is. De Doorwerkregeling  
is een voorwaardenpakket gebaseerd op de Opting-in methode.  
Doorwerkgever BV sluit met opdrachtgevers een overeenkomst  
van opdracht. De Doorwerkregeling is afgestemd met de  
Belastingdienst. Het grote voordeel van de Doorwerkregeling 
is dat de doorwerker en de opdrachtgever optimale  
flexibiliteit hebben in de duur van de opdracht en  
bijbehorende voorwaarden.

Doorwerkgever

DoorwerkerOpdrachtgever

DoorwerkovereenkomstOvereenkomst van opdracht
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DOORWERKEN NA PENSIOEN: CHECKLIST DOORWERKEN NA PENSIOEN

Direct doorwerken
na AOW

Stopzetten van 
de werkzaamheden

Geen cao-loon  
van toepassing

Geen 
loondoorbetalings- 
plicht bij ziekte

Geen re-integratie 
verplichting

Doorwerken met
vroeggepensioneerden

Geen first-out 
bepaling 

Geen periode 
en keten

Direct doorwerken is mogelijk na 
pensioenontslag.

Dit is in primcipe ieder moment 
mogelijk. 

Het is mogelijk een andere 
vergoeding overeen te komen.

Klopt. Doorwerkgever betaalt de 
doorwerker maximaal 6 weken 
door.  

Klopt.

U kunt doorwerken met vroeg-
gepensioneerden.

Klopt. Mits de doorwerker een 
contract heeft korter dan 26 weken.

Klopt. Optimale flexibiliteit.

Werkgevers kunnen direct na 
pensioenontslag een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd sluiten.

Voorwaarde: Contract is rechtsgeldig beëindigd.

De normale regels voor opzegging of 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst  
gelden voor de AOW-gerechtigde werknemer.

AOW-gerechtigden hebben minimaal recht 
op het minimumloon en vakantiebijslag. 
Daarbij geldt: gelijk werk is gelijk loon. 

Eigen risico op loondoorbetaling op 
basis van contract of gemiddelde uren  
tot max.13 weken.

Verplichting van max.13 weken voor 
functies binnen de eigen onderneming.

Nee, een werknemer moet 
AOW-gerechtigd zijn.

Bij bedrijfseconomisch ontslag zal de 
AOW-gerechtigde medewerker als eerste in 
aanmerking komen voor ontslag (first-out bepaling).

Maximaal 6 tijdelijke overeenkomsten, 
hierna geldt een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd.

Doorwerkregeling Doorwerkgever Wet werken na AOW

Geen pensioenpremie 
afdragen

Klopt. De doorwerker staat
niet op uw loonlijst.

U dient mogelijk pensioenpremie te betalen.
U ‘behandelt’ de AOW-gerechtigde 
werknemer hetzelfde als uw overige werknemers.



UITWERKING CHECKLIST 
DOORWERKEN NA PENSIOEN

Direct doorwerken bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Zowel via de Doorwerkregeling als de Wet werken na AOW is het mogelijk om bij het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd direct door te werken. Een voorwaarde bij de Wet werken na 
AOW is dat het contract van de werknemer rechtsgeldig beëindigd moet zijn voor het bereiken van 
de AOW-gerechtigde leeftijd. In sommige gevallen is dit in de arbeidsovereenkomst al automatisch 
opgenomen. Is dit niet het geval, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.  
Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegging hoeft niet getoetst te worden door het 
UWV of de rechter.

Werkgeverspremies

Wanneer een AOW-gerechtigde werknemer gaat doorwerken hoeft de werkgever in beide gevallen geen werkgevers- 
premies te betalen voor de WW, Ziektewet, WAO, WIA en de AOW. Via de Wet werken na AOW houdt de werkgever 
wel loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in en betaalt hij de werkgeverspremie (6.75%) voor de 
Zorgverzekeringswet over het loon van de AOW-gerechtigde werknemer. Via de Doorwerkregeling houdt Doorwerkgever  
loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de vergoeding van de doorwerker.

Pensioenpremie afdragen

Op grond van de Doorwerkregeling hoeft nooit pensioenpremie afgedragen te worden. De werkgever betaalt wel  
pensioenpremie als de werknemer via de Wet werken na AOW aan het werk gaat en geldt dat de AOW-gerechtigde 
werknemer gelijk behandelt dient te worden als de overige werknemers.

Keten en periodes

Wanneer een werkgever via de Wet werken na AOW met een AOW-gerechtigde werknemer wil doorwerken heeft hij te  
maken met een keten van tijdelijke contracten. De werkgever mag 6 tijdelijke contracten in 4 jaar (48 maanden)  
verstrekken voordat de AOW-gerechtigde werknemer een vast contract moet krijgen. De keten gaat pas in vanaf het moment 
dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en blijft in stand wanneer de periode tussen de contracten niet 
langer dan 6 maanden is. Bij de Doorwerkregeling is dit niet het geval. De opdrachtgever hoeft zich niet druk te maken om 
het aantal en duur van de tijdelijke contracten en de periode hiertussen. 

Contract ieder moment stopzetten

Wanneer de werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW en hij wil het  
contract (onbepaalde tijd) stopzetten, dan heeft hij te maken met een opzegtermijn. In het geval van de Doorwerkregeling 
hoeft de opdrachtgever zich niet druk te maken. Zowel de opdrachtgever als de doorwerker kan ieder moment het contract 
stopzetten afhankelijk van de afspraken. In beide gevallen hoeft een werkgever geen transitievergoeding aan de 
gepensioneerde werknemer/doorwerker te betalen, omdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
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Cao-loon

De AOW-gerechtigde werknemer heeft recht op ten minste het minimumloon en minimumvakantiebijslag 
wanneer hij aan het werk gaat via de Wet werken na AOW. Als er een cao van toepassing is, moet 
de AOW-gerechtigde werknemer hetzelfde cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde 
werk doen. Doorwerkgever vraagt opdrachtgevers een vergoeding ter hoogte van het minimumloon te 

betalen aan doorwerkers. De vergoeding die de opdrachtgever betaalt is een bruto all-in vergoeding. Doorwerkgever reserveert 
geen vakantiedagen, feestdagen en vakantiegeld, maar verwerkt deze reserveringen in de all-in vergoeding.

Doorbetalingsplicht bij geen werk

Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht de werknemer loon door te betalen wanneer er geen werk is voor 
de werknemer. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het  
gemiddelde loon over 13 weken. Via de Doorwerkregeling is dit niet het geval. Hier geldt het ‘no cure, no pay’-principe 
tenzij anders is overeengekomen.

Doorbetalingsplicht bij ziekte

Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht loon door te betalen wanneer de AOW-gerechtigde werknemer 
uitvalt door ziekte. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het 
gemiddelde loon over 13 weken. In 2018 worden de regels geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij 
ziekte kan worden teruggebracht naar 6 weken. Via de Doorwerkregeling is er geen verplichting van de opdrachtgever.

Re-integratieverplichting

Wanneer een werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW, dan heeft de  
werkgever een re-integratieverplichting bij ziekte. De werkgever dient de AOW-gerechtigde werknemer maximaal 13 weken 
te re-integreren op functies binnen de organisatie. Gaat de doorwerker aan het werk via de Doorwerkregeling dan is dit niet 
het geval.

Doorwerken met vroeggepensioneerden

Het is niet mogelijk om via de Wet werken na AOW door te werken met vroeggepensioneerden. Deze vallen onder 
reguliere wetgeving. Via de Doorwerkregeling kunnen vroeggepensioneerden wel doorwerken, vanwege de afspraak  
die Doorwerkgever heeft met de Belastingdienst.

First-out bepaling

Wanneer werkgevers om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan komen via de Wet werken na AOW de 
AOW-gerechtigde werknemers als eerste in aanmerking. Dit gaat dan volgens het ’last-in-first-out’-principe. Doorwerkers via 
de Doorwerkregeling staan niet op de loonlijst. Zij kunnen dus flexibel blijven doorwerken mits zij een contract hebben van 
26 weken en hun inzet niet structureel is.



Meer informatie: doorwerkgever.nl • 035 - 820 02 22

‘70% van  
onze doorwerkers
geeft ons als cijfer 
een 8 of hoger...’

Doorwerker tevredenheidsonderzoek 2014
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