
 

 
TOELICHTING LEEFTIJDSDAGEN 

 ARTIKEL 46 LID 2 SUB B T/M D CAO 2016-2018 
 
 
Artikel 46 - Vakantie 
… 
2. Aan de hieronder vermelde categorieën werknemers wordt boven de vakantie als 
gevolg van het in de vorige leden bepaalde, recht op extra vakantie toegekend en wel het 
daarbij vermelde aantal werkdagen per jaar:  
a. Werknemers die zijn ingedeeld in de in artikel 26 genoemde functiegroepen V en VI en         
handelsvertegenwoordigers: 3 werkdagen.  
b. Werknemers van 50 jaar of ouder, doch niet ouder dan 54 jaar: 1 werkdag.  
c. Werknemers van 55 jaar of ouder, doch niet ouder dan 59 jaar: 3 werkdagen (dit is inclusief 
de dagen van sub b).  
d. Werknemers van 60 jaar of ouder: 5 werkdagen (dit is inclusief de dagen van sub b en 
c).  
e. De in onderdelen b, c of d genoemde werkdagen worden bij het in onderdeel a 
genoemde aantal opgeteld indien de in onderdeel a genoemde werknemers 50 jaar of 
ouder zijn. 
f. Met ingang van 1 januari 2018 gaan de onder sub b t/m d vermelde leeftijdsdagen in 
respectievelijk 15, 10 en 5 jaar voordat de AOW voor deze medewerker van toepassing is 
waarbij de AOW-leeftijd geldt die op dat moment van overheidswege is vastgesteld. 
Mogelijke latere aanpassingen van de AOW-leeftijd hebben geen invloed hierop. De 
koppeling aan de AOW-leeftijd geldt niet voor medewerkers die op 31 december 2016 in 
dienst zijn van een technische groothandel én geboren zijn vóór 1 januari 1967, voor hen 
blijven de leeftijdsgrenzen 50, 55 en 60 jaar.  
 
Aanvullende opmerking: 
Men kan op grond van deze bepaling nooit minder leeftijdsdagen krijgen ten opzichte van 
eerdere jaren. 
 
 
Voorbeelden 
 
Voorbeeld 1:  
geboren op 31 december 1966 (of eerder), indiensttreding december 2016 (of eerder) 
AOW-leeftijd niet relevant.  

 1 extra dag vanaf 50 jaar.  
 3 extra dagen vanaf 55 jaar.  
 5 extra dagen vanaf 60-jarige leeftijd totdat hij/zij de AOW-leeftijd bereikt (ook al 

verschuift deze in een later stadium). 

Voorbeeld 2:  
geboren op 31 december 1966, indiensttreding per januari 2017 (of later) 
AOW-leeftijd op 31 december 2016: nog niet bekend doch in ieder geval 67 jaar en 3 
maanden.  

 1 extra dag vanaf 31 december 2016.  
 3 extra dagen vanaf 57 jaar en 3 maanden (= 31 maart 2024). 
 5 extra dagen vanaf 62 en 3 maanden (= 31 maart 2029) totdat hij/zij de AOW-leeftijd 

bereikt (ook al verschuift deze in een later stadium). 



 

Voorbeeld 3: geboren op 1 juli 1967, indiensttreding in het jaar 2016 (of eerder) 
AOW-leeftijd op 1 januari 2017: nog niet bekend doch in ieder geval 67 jaar en 3 maanden. 

 1 extra dag vanaf 1 juli 2017.  
 3 extra dagen vanaf 57 jaar en 3 maanden (= 1 oktober 2024).  
 5 extra dagen vanaf 62 en 3 maanden (= 1 oktober 2029) totdat hij/zij de AOW-leeftijd 

bereikt (ook al verschuift deze in een later stadium). 

Voorbeeld 4: geboren op 1 april 1967, indiensttreding in het jaar 2017 
AOW-leeftijd op 1 januari 2017: nog niet bekend doch in ieder geval 67 jaar en 3 maanden. 

 1 extra dag vanaf 1 april 2017.  
 3 extra dagen vanaf 57 jaar en 3 maanden (= 1 juli 2024).  
 5 extra dagen vanaf 62 en 3 maanden (= 1 juli 2029) totdat hij/zij de AOW-leeftijd bereikt 

(ook al verschuift deze in een later stadium). 

Voorbeeld 5: geboren op 1 januari 1967, indiensttreding na 2017 
AOW-leeftijd op 1 januari 2017: nog niet bekend doch in ieder geval 67 jaar en 3 maanden. 

 1 extra dag vanaf 52 jaar en 3 maanden (= 1 april 2019).  
 3 extra dagen vanaf 57 jaar en 3 maanden (= 1 april 2024). 
 5 extra dagen vanaf 62 en 3 maanden (= 1 april 2029) totdat hij/zij de AOW-leeftijd 

bereikt (ook al verschuift deze in een later stadium). 

Voorbeeld 6: geboren op 1 juli 1952, indiensttreding 1 januari 2017 (of later) 
AOW-leeftijd op 1 januari 2017: 66 jaar = 1 juli 2018. 

 5 extra dagen vanaf 1 januari  2017 tot 1 juli 2018. 

Voorbeeld 7: geboren op 1 oktober 1954, indiensttreding 1 januari 2017 (of later) 
AOW-leeftijd op 1 januari 2017: 67 jaar = 1 oktober 2021. 

 5 extra dagen vanaf 1 januari  2017 tot 1 oktober 2021. 

Voorbeeld 8: geboren op 1 juli 1958, indiensttreding 1 juli 2018 
AOW-leeftijd op 1 juli 2018: nog niet bekend doch in ieder geval 67 jaar en 3 maanden. 

 3 extra dagen tot 62 jaar en 3 maanden (1 juli 2018 t/m 30 september 2020).  
 5 extra dagen vanaf 62 en 3 maanden (= 1 oktober 2020) totdat hij/zij de AOW-leeftijd 

bereikt (ook al verschuift deze in een later stadium). 

 
***** 


