AOW en bedrijfspensioen

* AOW: wonen in Nederland
* bedrijfspensioen: werken in Nederland

AOW en pensioenen

Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOWpensioen op. Het maakt niet uit of u werkt,
huisvrouw bent of een uitkering heeft. Nationaliteit
speelt géén rol.
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Wat is uw AOW-leeftijd?

Uw inkomen tot aan de AOW-leeftijd

• De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het
AOW-pensioen ingaat. U ontvangt AOW
vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd
bereikt. In 2018 krijgt u AOW op de
leeftijd van 66 jaar.
• NB: uw bedrijfspensioen kan wel eerder
ingaan; kijk op uw jaarlijkse
pensioenoverzicht.

Uitkeringen (Wwb, WW, WAO/WIA) lopen door tot
aan de nieuwe AOW-leeftijd.
Mensen met een VUT-uitkering of prepensioen
hadden, kunnen een probleem hebben. De VUT of
het prepensioen stopt meestal als iemand 65
wordt, maar de AOW begint pas later. Als u 65
wordt krijgt u dan alleen het bedrijfspensioen, maar
nog geen AOW.
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Algemene Ouderdomswet

Algemene Ouderdomswet

Verzekeringsopbouw: 15-65 jr (50 jr x 2% = 100%)
Ook nu de AOW-leeftijd omhoog gaat, blijft de
opbouw 50 jaar! (bijv. 16-66 jr).

Wie is ingezetene?
Artikel 2: de persoon die in Nederland woont
Wanneer woon je in Nederland?
Artikel 3: waar iemand woont wordt naar de
omstandigheden beoordeeld

Verzekerd is:
De persoon die ingezetene is;
De persoon die geen ingezetene is, maar wel in
Nederland werkt.
- De AOW wordt uitgevoerd door de SVB; u krijgt
automatisch een brief dat u AOW kunt aanvragen.

Sinds de Koppelingswet (1998) geldt: geen
rechtmatig verblijf = geen verzekering voor de
AOW.
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Onvolledige AOW

Hoe hoog is mijn AOW?
Bedragen bruto AOW per 1 januari 2018 (bron: website SVB)
•

AOW-opbouw hangt niet af van nationaliteit;
iedereen die jaren buiten Nederland heeft
gewoond of later binnenkomt, heeft een
onvolledige AOW.

•

Onvolledige AOW op zich is niet het probleem. Het
is pas een probleem als iemand bij het bereiken
van de AOW-leeftijd onvoldoende extra inkomen
heeft, bijvoorbeeld uit bedrijfspensioen.

De bruto bedragen zijn volledige AOW-uitkeringen. Als u pas later in Nederland
bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, is uw
uitkering lager.
De bedragen zijn inclusief de Inkomensondersteuning AOW van maximaal
€ 24,93bruto per maand. Vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

Samenstelling huishouden

AOW

Vakantiegeld

Alleenstaande

€ 1.173,33

€ 71,42

Gehuwde/samenwonende (per
persoon)

€ 807,88

€ 51,01

Gehuwde/samenwonende met
maximale partnertoeslag,
partner is jonger dan AOWleeftijd

€ 1.590,83

€ 102,02
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Bedrijfspensioen
Inkomensondersteuning AOW
• Sinds 1 januari 2015 krijgt iedereen die AOW
ontvangt bovenop de AOW ook een klein bedrag:
de Inkomensondersteuning AOW.

Er zijn heel veel verschillende pensioenfondsen,
met ieder hun eigen regels.
De hoogte van het opgebouwde pensioen hangt af
van hoelang iemand gewerkt heeft en hoeveel hij
verdiende.

• De hoogte van deze inkomensondersteuning
hangt af van het aantal verzekerde jaren.
Iemand met 100% AOW krijgt 24,93/maand
Iemand met bijv. 50% AOW krijgt 12,47/maand

Vroeger was er in veel sectoren slecht of geen
bedrijfspensioen en was het pas laat verplicht. Dus
ook na lang werken valt het eindbedrag vaak
tegen. Als het bedrag per maand heel laag is,
wordt het pensioen in 1x uitbetaald (afgekocht).
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Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
(AIO)

bedrijfspensioen

aanvullende
bijstand (AIO)

bedrijfspensioen

bedrijfspensioen

volledige
AOW
50 jaar =
100%
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onvolledige
AOW
35 jaar =
70%

volledige
AOW
50 jaar =
100%

onvolledige
AOW
35 jaar =
70%
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• De AIO is een bijstandsuitkering (Participatiewet,
voorheen de Wet werk & bijstand)
• Niet teveel vermogen (huis in het buitenland is
vermogen!)
• Inkomen (ook van partner) wordt verrekend
• Max. 13 weken per jaar in het buitenland
• AIO wordt uitgevoerd door de SVB, bij de AOWaanvraag gaat de SVB na of u mogelijk recht hebt
op AIO
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Kostendelersnorm 2

Kostendelersnorm in AIO
• Voor een bijstandsuitkering - en daarmee ook voor
de AIO - geldt de kostendelersnorm.
• Voor de hoogte van de AIO wordt gekeken naar
de woonsituatie. Als u samenwoont met andere
mensen boven de 21, worden zij gezien als
kostendelers.
• Hoe meer kostendelers, hoe lager de AIO
• Woont u alleen of alleen met uw partner en blijft
dat zo: dan verandert er niets aan uw AIO.
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Als mijn man of vrouw jonger is
dan ik en nog geen recht heeft
op AOW

• Een alleenstaande met AIO die gaat inwonen bij
een getrouwde zoon of dochter, gaat er tot
maximaal 400,-/maand op achteruit, afhankelijk
van de hoogte van de AIO die hij ontvangt.
• max. AIO voor een alleenwonende alleenstaande
is ongeveer 1050,• max. AIO met kostendelersnorm (huishouden van
3 personen) is ongeveer 650,• De kostendelersnorm geldt niet voor de AOW. Een
alleenstaande met alleen AOW behoudt die AOW
als hij gaat inwonen bij zijn kinderen.

Naar het buitenland
• AOW en bedrijfspensioen zijn exportabel,
de AIO niet!

• Als u recht krijgt op AOW, dan is dat alleen voor u
zelf, er is géén recht op toeslag voor de jongere
partner.
• Als uw partner geen eigen inkomen heeft, dan
wordt uw gezamenlijke gezinsinkomen
waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum.
• Zoek uit of u dan recht heeft op een AIOaanvulling. Neem daarvoor contact op met de
SVB.

• Vraag bij definitief vertrek als u wilt een remigratieuitkering aan als uw AOW lager is dan de hoogte
van de bedragen van de Remigratiewet.
• Pendelen is ook mogelijk: dan wóónt u in
Nederland en verblijft regelmatig voor langere tijd
in het buitenland.
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Hoeveel AOW krijg ik later?

Remigratiewet in het kort
• Levenslange uitkering voor 55-plussers; het
gaat om definitief vertrek uit Nederland

Zoek uit op hoeveel AOW u recht heeft als u de
AOW-leeftijd bereikt, ga na of u bedrijfspensioen
heeft opgebouwd bij een of meerdere werkgevers
en kijk hoeveel dat samen is.

• Nederlandse nationaliteit opgeven (aanvrager)

Om precies te zien hoeveel AOW-pensioen u heeft
opgebouwd, kijk op www.svb.nl (met DigiD).
Als u geen DigiD heeft, gebruik dan het formulier
‘Aanvraag SVB-pensioenoverzicht’. U vindt het
formulier ook op de website van de SVB.

• Voor voormalige gastarbeiders, vluchtelingen,
Surinamers en Molukkers (die in 1951 zijn
gekomen).
• Informeer steeds bij het Nederlandse Migratie
Instituut naar de laatste stand van zaken!
www.nmigratie.nl
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Tot slot

Hoeveel bedrijfspensioen krijg ik later?
• Om te weten hoeveel bedrijfspensioen u later
krijgt, kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl
U moet inloggen met DigiD

De informatie in deze presentatie geeft de situatie
van januari 2018weer. Het gaat om algemene
informatie.
Informeer steeds naar de meest actuele informatie
voor úw persoonlijke situatie!

• Op www.pensioenoverzicht.nl staat ook een lijst
van alle pensioenfondsen
• Kijk hoe hoog AOW en bedrijfspensioen samen
zijn. Als het lager is dan het sociaal minimum,
heeft u misschien recht op een AIO-aanvulling.

Gemaakt door Stichting Lize voor NOOM
Utrecht, september 2011, laatste aanpassing in
januari 2018
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