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Doorwerken na pensioen

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Bedrijven zien steeds meer de waarde van een werknemer, die 
doorwerkt na het bereiken van de pensioenleeftijd. Een doorwerker 
wordt dan gevraagd beschikbaar te blijven voor het afmaken van 
een project, of om kennis over te dragen op een nieuwe werknemer 
dan wel beschikbaar te blijven voor het werk omdat er nog geen 
geschikte vervanger is gevonden. Met de verdere vergrijzing van 
het werknemersbestand in Nederland zal de trend van doorwerken 
verder toenemen.

Daarmee komt het doorwerken in een volgende fase. Bedrijven 
constateren dat de huidige arbeidscontracten, gebaseerd op 
wetgeving en CAO, te veel verplichtingen hebben en onvoldoende 
passen bij de status van een doorwerker. Zowel de werkgever als de 
doorwerker zouden een samenwerking willen, die meer past bij de 
status Pensioen+Werk.

Van Wet naar Regeling. In deze whitepaper leggen wij u de 
verschillen uit.

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 deze wet worden enkele bepalingen weggenomen 
die het doorwerken door AOW-gerechtigden bemoeilijkten. Zo 
regelt de wet bijvoorbeeld dat bij ziekte de loondoorbetalingsplicht 
beperkt kan worden tot 13 weken en dat de werkgever gebruik mag 
maken van meerdere tijdelijk contracten, namelijk 6 in 4 jaar.
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Doorwerkregeling
De doorwerkregeling van Doorwerkgever regelt voor de doorwerker en de opdrachtgever optimale flexibiliteit in de duur van de opdracht en 
voorwaarden van de samenwerking. De doorwerkregeling van Doorwerkgever is de vervolgstap op de Wet Werken na de AOW-gerelateerde leeftijd 
en betekent zorgeloos doorwerken na pensioen voor opdrachtgever en doorwerker.

Doorwerkgever sluit met de doorwerker een Doorwerkovereenkomst gebaseerd op de Opting-in regeling van de Belastingdienst en een 
Overeenkomst van Opdracht met de opdrachtgever voor het uit te voeren werk. Doorwerkgever heeft een afspraak met de Belastingdienst over de 
uitvoering. De werkgever heeft daardoor geen wettelijke en/of CAO verplichtingen ten opzichte van de doorwerker.

Het Team DoorwerkRegeling van Doorwerkgever helpt opdrachtgevers met informatie, advies en implementatie binnen de organisatie.

Opdrachtgever

Overeenkomst 
van Opdracht

Doorwerk-
overeenkomst

Doorwerker
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Checklist doorwerken na pensioen

doorwerkregeling loondienst

Direct doorwerken na 
AOW

Direct doorwerken is mogelijk na pensioenontslag.
Werkgevers kunnen direct na pensioenontslag een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten.
Voorwaarde: Contract is rechtsgeldig beëindigd.

Wet arbeidsmarkt 
in balans (WAB)/
Wet aanpak schijn-
constructies (WAS)

Voldoet volledig aan de wet- en regel. Voldoet volledig aan de wet- en regel.

Geen pensioen premie 
afdragen

De doorwerker staat niet op uw loonlijst.
U dient mogelijk pensioenpremie te betalen. U 
‘behandelt’ de AOW-gerechtigde werknemer hetzelfde 
als uw overige werknemers.

Geen periode en keten Optimale flexibiliteit.
Maximaal 6 tijdelijke overeenkomsten in 4 jaar, hierna 
geldt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Stopzetten van de 
werkzaamheden

Dit is in principe ieder moment mogelijk.
De normale regels voor opzegging of ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst gelden voor de AOW-gerechtigde 
werknemer.

Geen cao-loon
van toepassing

Het is mogelijk een andere vergoeding overeen te 
komen.

AOW-gerechtigden hebben minimaal recht op het 
minimumloon en vakantiebijslag. Daarbij geldt: gelijk 
werk is gelijk loon (mogelijk is CAO ook nog van 
toepassing).

Geen loondoor betalings-
plicht bij ziekte

Doorwerkgever betaalt de doorwerker maximaal 6 
weken door.

Eigen risico op loondoorbetaling op basis van contract 
of gemiddelde uren tot min. 13 weken. CAO kan meer 
voorschrijven.

Geen reïntegratie 
verplichting

U heeft geen reintegratie verplichting.
Verplichting van min. 13 weken voor functies binnen de 
eigen onderneming. Overeenkomst van Opdracht.

Doorwerken met 
vroeggepen sioneerden

U kunt doorwerken met vroeggepensioneerden. Een werknemer moet AOW-gerechtigd zijn.
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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. De doorwerkregeling kan 
gebruikt worden zodra de werknemer de status van Pensioen heeft. 
Dat moment kan dus ook voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)/Wet aanpak 
schijnconstructies (WAS)
De Doorwerkregeling past volledig binnen de kaders van de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB)/Wet aanpak schijnconstructies (WAS). 
Doorwerkgever vrijwaart u volledig.

Werkgeverspremies
Wanneer een AOW-gerechtigde werknemer gaat doorwerken hoeft 
de werkgever in beide gevallen geen werkgeverspremies  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 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 in de 
CAO is geregeld dat de AOW-gerechtigde werknemer gelijk behandelt 
dient te worden als de overige werknemers.
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Doorwerken bij uw huidige werkgever 

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.

Cao-loon
De AOW-gerechtigde werknemer heeft recht op ten minste het 
minimumloon en minimumvakantie-bijslag wanneer hij aan het 
werk gaat via de Wet werken na AOW of de doorwerkregeling. Als er 
een cao van toepassing is, moet de AOW-gerechtigde werknemer 
hetzelfde cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde 
werk doen. In geval van de doorwerkregeling is de opdrachtgever 
vrij om elke afspraak te maken die wordt overeengekomen met de 
doorwerker. Daarnaast betaalt de doorwerkregeling het loon volledig 
uit in een all-in vergoeding zodat de doorwerker altijd het complete 
loon ontvangt nadat er is gewerkt. Er worden dus geen reserveringen 
opgebouwd.
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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. Is er geen werk meer en 
houdt het werk op, dan stopt de inzet en zijn er geen kosten meer. 
De doorwerker krijgt alleen betaald voor de uren die daadwerkelijk 
worden gewerkt.

Doorbetalingsplicht bij ziekte
Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht minimaal 13 
weken loon door te betalen wanneer de AOW-gerechtigde werknemer 
uitvalt door ziekte. Dit kan oplopen tot 2 jaar, afhankelijk van eventuele 
CAO. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is 
afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het gemiddelde loon.

Via de doorwerkregeling is er geen verplichting van de opdrachtgever. 
Bij ziekte wordt de vergoeding maximaal 6 weken wel doorbetaald 
door Doorwerkgever. De eerste twee dagen bij ziekte gelden als 
wachtdagen. Deze dagen heeft de doorwerker geen recht op een 
vergoeding.

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 minimaal 13 weken te re-integreren 
(afhankelijk van CAO) op functies binnen de organisatie. Is de 
doorwerker aan het werk via de doorwerkregeling dan stopt het werk 
en de inzet per direct.
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Doorwerken met vroeggepensioneerden
Het is niet mogelijk om via de Wet werken na AOW door te werken 
met vroeg-gepensioneerden. Deze blijven vallen onder reguliere 
wetgeving. Via de Doorwerkregeling kunnen vroeg-gepensioneerden 
wel doorwerken als een doorwerker, vanwege de afspraak die 
Doorwerkgever heeft met de Belastingdienst.

Samenvatting
In de afgelopen jaren is de bereidheid tot doorwerken en de inzet 
binnen een bedrijf door zowel doorwerkers als werkgevers sterk 
toegenomen. Uiteindelijk heeft de wetgever daarop ingespeeld met 
de Wet doorwerken na bereiken AOW-leeftijd. De eerste wet die 
faciliterend optreedt voor doorwerker en werkgever!

De wet gaf werkgevers de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst 
met een AOW gerechtigde voort te zetten en dit te doen via een 
arbeidsovereenkomst. Echter in veel gevallen is ook een CAO van 
toepassing en vaak is die niet afgestemd op doorwerken na pensioen. 
Dat levert vervelende verplichtingen op. Tevens voorziet de wet niet in 
maatwerk voor (pre)gepensioneerden.

Dat was de reden voor Doorwerkgever om de doorwerkregeling te 
ontwikkelen. Een regeling die alle kenmerken heeft van de wijze 
waarop een doorwerker en een werkgever willen samenwerken, 
namelijk om elkaar te helpen, zo vaak en zolang het nodig is.

De doorwerkregeling is de logische volgende stap in doorwerken. 
Doorwerkgever heeft het team DoorwerkRegeling, die helpt met 
informatie en advies om de doorwerkregeling te implementeren 
in organisaties. Om zo de samenwerking tussen doorwerker en 
werkgever voort te zetten in een regeling die toegesneden is op de 
status Pensioen+Werk.

Doorwerkgever is de logische vervolgstap op uw HR beleid.



Vragen?
Heb je nog vragen en/of onduidelijkheden 
na het lezen van dit document? Dan kunt 
u daarvoor contact opnemen met onze 
servicedesk:

Marlon Boekling 
marlon@doorwerkgever.nl / 020 - 412 51 51


