
 

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). © Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.  
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van dit stroomschema, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of omissies. De juridische informatie in het stroomschema is niet bedoeld als concreet juridisch advies in een specifiek geval. 

 
 

Mijn medewerker bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd.  
Wat nu? 

 

  

Een pensioen-
ontslagbeding is  
een beding in de 
arbeidsovereenkomst 
of cao op grond 
waarvan de arbeids-
overeenkomst van 
rechtswege eindigt bij 
het bereiken van de 
AOW-leeftijd of een 
afwijkende  
pensioenleeftijd. 

Wilt u de 
arbeidsovereenkomst 

beëindigen? 

Ja 

Nee 

Is er een pensioen-

ontslagbeding? 

Is er een pensioen-

ontslagbeding? 

Ja 

Nee 

U hoeft niets te doen. De arbeidsovereen-
komst eindigt van rechtswege bij het  
bereiken van de AOW- of pensioen-
gerechtigde leeftijd. 
 

a) U zegt de arbeidsovereenkomst op tegen 
het moment van het bereiken van de AOW of 
pensioengerechtigde leeftijd. U heeft geen  
instemming nodig van de werknemer, het  
UWV of de kantonrechter. U kunt volstaan  

met het sturen van een opzegbrief. 

Nee 

Ja 

U hoeft niets te doen. De arbeidsovereen-
komst loopt gewoon door en kan vanaf de  
AOW-leeftijd op ieder gewenst moment 
opgezegd worden. 
 

U sluit een nieuwe arbeidsovereenkomst 
(voor bepaalde tijd) omdat het contract  
door het pensioenontslagbeding is  

geëindigd. 

Bij de opzegging houdt 
u rekening met de 
wettelijke of de 
overeengekomen 

opzegtermijn. 

De wettelijke opzeg-
termijn bij opzegging 
van de arbeidsover- 
eenkomst is beperkt  
tot 1 maand. 

Contract voor 
bepaalde tijd eindigt 
op einddatum en kan 
eventueel verlengd 
worden. 

U bent geen 
transitievergoeding 
verschuldigd aan de 

werknemer. 

U bent geen 
transitievergoeding 
verschuldigd aan de 
werknemer. 

U bent geen 
transitievergoeding 
verschuldigd aan de 
werknemer. 

U bent geen 
transitievergoeding 
verschuldigd aan de 

werknemer. 

b) U zegt de arbeidsovereenkomst op enig 
moment ná het bereiken van de AOW of 
pensioengerechtigde leeftijd op. Ook in dat 
geval heeft u geen instemming nodig van de 
werknemer, het UWV of de kantonrechter. Let 
op, hiervoor geldt wel dat het dienstverband 
van de pensioengerechtigde werknemer moet 
zijn aangegaan vóór het bereiken van de 
AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. 

De wettelijke opzeg-
termijn bij opzegging 
van de arbeidsover-
eenkomst is beperkt  
tot 1 maand. 

U bent geen 
transitievergoeding 
verschuldigd aan de 
werknemer. 
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Wat zijn de voordelen van werken  
met een AOW’er? 
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De re-integratieverplichtingen zijn ook beperkt tot 13 
weken. De verplichting tot het zoeken van passend werk 
bij een andere werkgever is komen te vervallen (het 
zogenoemde tweede spoor) en er hoeft ook geen plan van 

aanpak te worden opgesteld. 

AOW-gerechtigden hebben recht op het minimumloon. 
Wel kunnen in een cao voor AOW-gerechtigden 
afwijkende bepalingen gelden. Premies voor de 
werknemersverzekeringen hoeven niet meer te worden 

afgedragen. 

Het recht op aanpassing van de arbeidsduur is niet langer 
van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers. Dit 
betekent dat een werkgever niet langer verplicht is om in 
te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde 

werknemer om meer of minder uren te gaan werken. 

De loondoorbetalingsplicht 
bij ziekte is beperkt tot 13 

weken. 

Het verbod tot opzegging 
van de arbeidsovereenkomst 
tijdens ziekte is bij AOW-
gerechtigden beperkt tot 13 
weken. 

Een verruiming van de mogelijkheid om tijdelijke 
contracten aan te gaan met AOW-gerechtigden. Pas na 
zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na 48 maanden 
ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Daarbij tellen alleen arbeidsovereenkomsten aangegaan 

na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mee. 

De wettelijke opzegtermijn 
bij opzegging van de 
arbeidsovereenkomst is 

beperkt tot één maand. 

Bij ontslag om 
bedrijfseconomische 
redenen moet eerst afscheid 
worden genomen van AOW-
gerechtigde werknemers 
alvorens andere 
werknemers binnen dezelfde 
functiecategorie voor 
ontslag in aanmerking 

komen. 

Overgangsrecht 
Voor werknemers die op  
1 januari 2016 ten minste de AOW-
gerechtigde leeftijd hebben of die 
leeftijd binnen 6 maanden daarna 
bereiken, blijft de loondoorbetalings-
verplichting en het opzegverbod 
zoals dat onder het oude recht voor 
hen gold, nog gedurende 6 
maanden van kracht. Dat geldt ook 
voor werknemers die op 1 januari 
2016 ziek zijn. Na afloop van deze  
6 maanden geldt de termijn van 13 
weken, voor zover het totale tijdvak 
niet meer bedraagt dan 104 weken. 


