Als introductie en om te peilen wat de groep in de zaal al weet over de
AOW, kunt u als een soort quiz, een paar vragen stellen
Prinses Beatrix krijgt ook AOW: ja/nee?
Ja. De AOW is onafhankelijk van het inkomen of vermogen
Mannen en vrouwen krijgen evenveel AOW: ja/nee?
Ja. De AOW is in 1985 geïndividualiseerd, tot die tijd kreeg de man de
AOW voor het echtpaar
Iedereen in Nederland krijgt evenveel AOW: ja/nee?
Nee. De hoogte is afhankelijk van het aantal opgebouwde jaren
Je moet gewerkt hebben om AOW te krijgen: ja/nee?
Nee. Het gaat om wónen in Nederland, dat is voldoende
Als je na je pensionering in het buitenland gaat wonen, dan kan je de
AOW meenemen: ja/nee?
Ja. AOW is exportabel, maar naar landen waarmee geen verdrag is, is
sprake van korting
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Het feit dat je ‘alleen maar’ in Nederland hoeft te wónen om AOW op te
bouwen, wordt vaak niet geloofd. In veel landen bouw je alleen
ouderdomspensioen op als je werkt. Het Nederlandse systeem geeft ook
mensen die geen betaalde baan hebben, als ze pensioengerechtigd zijn,
recht op ouderdomspensioen.
Het pensioen uit de AOW is voor iedereen gelijk, het is onafhankelijk van
vermogen of bijverdiensten. De hoogte is wel afhankelijk van het aantal
jaren dat men verzekerd is geweest.
Het aanvullende bedrijfspensioen is voor iedereen verschillend en hangt af
van ieders arbeidsverleden en van de voorwaarden van het
pensioenfonds waarbij hij/zij is aangesloten. Veel migranten van de eerste
generatie hebben, ook al hebben ze lang gewerkt, maar weinig
bedrijfspensioen opgebouwd. Dat komt onder andere omdat ze in
sectoren werkten waar geen of pas laat bedrijfspensioen was en omdat ze
vaak in laagbetaalde functies werkten (de hoogte van het bedrijfspensioen
heeft te maken met de hoogte van het loon).
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Vanaf januari 2013 is de AOW-leeftijd, voor het eerst sinds de invoering
van de AOW in 1957, in stapjes omhoog gegaan. In plaats van ‘65 jaar
worden’ spreken we nu over ‘de pensioengerechtigde (AOW)-leeftijd
bereiken’, dat wil zeggen de leeftijd waarop iemand recht krijgt op AOW.
De leeftijd waarop uw AOW ingaat, hangt af van wanneer u bent geboren.
U bent geboren:
Uw leeftijd als uw AOW start is:

U krijgt AOW in:

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
65 + 9 maanden

2017

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
66

2018

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
66 + 4 maanden

2019

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
66 + 8 maanden

2020

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955
67

2021

na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955
67 + 3 maanden

2022
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De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor 2022
is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.
Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden.
Stijgt de levensverwachting, dan stijgt de AOW-leeftijd automatisch met 3
maanden. Een verhoging van de AOW-leeftijd maakt de overheid uiterlijk 5 jaar
van tevoren bekend.
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De VUT en andere vervroegde pensioenen hielden altijd rekening met de
AOW-leeftijd van 65 jaar. Maar nu de AOW-leeftijd omhoog gaat, kan het
zijn dat uw vervroegde pensioen stopt of lager wordt voordat uw AOW
ingaat. Misschien heeft u hierdoor geen of weinig inkomen tussen uw 65e
verjaardag en uw AOW-leeftijd.
Er is een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013
deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet konden
voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. De regeling is voor
deelnemers met een inkomen tot 200 procent van het wettelijk
minimumloon. De regeling kent ook een partner- en vermogenstoets
(eigen woning en pensioenvermogen tellen niet mee). Zo kunnen
deelnemers de periode vanaf de 65e verjaardag tot de AOW-leeftijd
financieel overbruggen.
Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd wordt de
overbruggingsuitkering aangepast. Eigenlijk zou de uitkering in 2019
stoppen. Maar dit wordt 2023. Ook de voorwaarde dat u voor 1 januari
2013 met VUT of vroegpensioen bent gegaan, wordt aangepast.
U kunt vanaf 2016 misschien ook een overbruggingsuitkering krijgen als u
tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen bent
gegaan. Als dat zo is, kunt u alleen een uitkering krijgen over de periode
tussen uw oorspronkelijke AOW-leeftijd en uw nieuwe AOW-leeftijd. U
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hoeft de uitkering niet aan te vragen. Als u een uitkering kunt krijgen, ontvangt u
een brief van de SVB.
De overbruggingsuitkering is een regeling voor mensen die geboren zijn vóór
1954. Bent u geboren in 1954 of later, dan kunt u geen overbruggingsuitkering
krijgen. Informeer bij de Sociale Verzekeringsbank naar de actuele stand van
zaken!!
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De AOW-gerechtigde leeftijd gaat dus geleidelijk omhoog naar 66 en later
naar 67 jaar. Maar de periode om een volledige AOW op te bouwen blijft
50 jaar. Het betekent dat de opbouw dan bijvoorbeeld loopt van 15,5 65,5 jaar, 16-66 jaar of van 17-67 jaar.
Voor migranten betekent het dat hun AOW-tekort iets kleiner wordt.
Voorbeeld: iemand is naar Nederland gekomen toen hij 25 was. Hij heeft
een AOW-tekort van 10 jaar (15 tot 25) = 20%. Als de AOW-leeftijd 66 jaar
is, dan heeft iemand die op zijn 25ste gekomen is, een tekort van 9 jaar
(16-25) = 18%
Ongeveer een half jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u van de
SVB een brief waarin staat dat u AOW kunt aanvragen en hoe dat moet.
AOW-aanvragen kan digitaal met DigiD of met een papieren
aanvraagformulier.
Geen AOW in de gevangenis
Bent u gedetineerd en heeft u recht op AOW, dan krijgt u sinds 1 juli 2009
die AOW niet meer. De AOW wordt een maand na het begin van de
detentie stopgezet. U krijgt dan tot het einde van uw detentie geen AOW.
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Let op:
Het gaat om het wonen op Nederlands grondgebied in Europa, niet om het
hebben van de Nederlandse nationaliteit. Dat betekent dat in
Suriname (voor de onafhankelijkheid) géén AOW werd opgebouwd,
ook al was Suriname toen een deel van het Koninkrijk Nederland.
Ook in de nieuwe Antilliaanse gemeenten (de BES-eilanden) wordt
geen AOW opgebouwd; de AOW is er niet van kracht. Op de BESeilanden geldt de AOV: de Algemene Ouderdoms Verzekering
(uitgevoerd door de Rijksdienst Caribisch Nederland).
De Sociale Verzekeringsbank houdt zich aan de Centrale Raad van
Beroep voor wat betreft de invulling van het begrip ‘wonen’.
Criteria zijn:
• Duurzame band van persoonlijke aard met NL
• Middelpunt van maatschappelijk leven in NL
• Band wordt na aankomst in NL in het algemeen geleidelijk opgebouwd
In de praktijk kijkt men naar:
• Juridische binding met NL: rechtmatig verblijf, vergunning
• Economische binding met NL: levensonderhoud, woonruimte
• Sociale binding met NL: gezin/familie, school/studie, taalcursus,
deelname aan sociaal leven
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Voor de oude ‘gastarbeiders’ is het meestal simpel: hun AOW-opbouw is
begonnen op het moment dat in Nederland kwamen wonen. In het algemeen
gingen ze meteen aan het werk en daarmee was Nederland meteen het
middelpunt van hun maatschappelijk leven.
Sinds de Koppelingswet (1998) geldt: geen rechtmatig verblijf = geen verzekering
voor de AOW.
Voor vluchtelingen geldt: de AOW-opbouw begint op de datum waarop zekerheid
is ontstaan over en voortgezet verblijf in Nederland. Dat is de datum waarop
zekerheid is ontstaan over een voortgezet verblijf in Nederland. Dat is de datum
waarop de beslissing over het verblijfsrecht is genomen (en dat is dus later dan
het moment waarop men in Nederland is gekomen). Máár als het gaat om
vluchtelingen die voor 1998 naar Nederland zijn gekomen, dan is het weer wat
minder streng: dan is de juridische binding alleen maar één van de elementen en
kijkt de SVB naar de hele situatie (en zo kan in deze gevallen de AOW-opbouw
toch eerder ingaan dan de datum waarop de beslissing over het verblijfsrecht is
genomen).
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Oudere migranten (die een onvolledige AOW hebben) hebben gemiddeld
minder bedrijfspensioen opgebouwd dan Nederlanders die AOW-jaren
missen doordat ze in het buitenland gewoond en gewerkt hebben. Als je
bijvoorbeeld voor Shell in het buitenland werkt, dan mis je wel AOW-jaren,
maar die worden meestal meer dan gecompenseerd door een goed
bedrijfspensioen.
Bij oudere migranten zijn er grote verschillen: een deel van de eerste
generatie is jong gekomen (en mist dus relatief weinig AOW-jaren) en
heeft altijd bij het hetzelfde bedrijf gewerkt, bijvoorbeeld Philips of
Hoogovens, bedrijven met een goede pensioenregeling. Voor hen wordt
het AOW-gat goed aangevuld door hun bedrijfspensioen.
Een andere (grote) groep heeft veel verschillende slecht betaalde banen
gehad of is werkeloos geworden en heeft daardoor geen of heel weinig
bedrijfspensioen opgebouwd. Als zij de AOW-leeftijd bereiken, dan is hun
inkomen lager dan het geldende sociaal minimum.
Oudere vluchtelingen hebben in het algemeen heel weinig inkomen als ze
AOW krijgen. Ze missen vaak meer AOW-jaren dan de gastarbeiders en
komen bijna niet aan het werk als ze in Nederland zijn, dus ze kunnen die
onvolledige AOW niet aanvullen met een bedrijfspensioen.
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Nettobedragen per januari 2017 bij volledige AOW, dwz na 50 jaar
opbouw

Alleenstaand: 1091,07
Gehuwd (allebei AOW): 751,69 per persoon
Gehuwd (partner geen AOW, geen partnertoeslag): 751,69
Gehuwd (partner geen AOW, volledige partnertoeslag): 1391,61
Let op: Deze laatste zijn ‘oude gevallen’, dat wil zeggen: mensen die nu
al AOW hebben.
Vanaf 1 april 2015 wordt geen nieuwe AOW-partnertoeslag meer
toegekend.
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Op 1 januari 2015 is de Inkomensondersteuning AOW ingevoerd; deze is
in plaats gekomen van de oude AOW-tegemoetkoming KOB
(Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen). Voor de oude
KOB maakte het niet uit of iemand een volledige, gedeeltelijke of geen
AOW had opgebouwd.
De nieuwe inkomensondersteuning AOW is afhankelijk van hoeveel AOWjaren iemand heeft opgebouwd.
AOW’ers met een volledige AOW (100% opbouw) ontvangen een
inkomensondersteuning AOW van € 25,56per maand (bedrag voor 2017).
Voor mensen met een onvolledige AOW betekent het dat zij een iets
lagere inkomensondersteuning ontvangen. Iemand die bijvoorbeeld 50%
AOW heeft opgebouwd, ontvangt 50% van € 25,56 = € 12,78 per maand.
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Begin op tijd om uit te zoeken hoe het met uw bedrijfspensioen zit.
Het maakt niet uit of het bedrijf waar u werkte niet meer bestaat, de
aanspraken zijn onder gebracht bij een pensioenfonds (en niet bij het
bedrijf). Er zijn veel fusies en overnames geweest en verschillende
pensioenfondsen hebben in de loop van de tijd een andere naam
gekregen.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de papieren van
pensioenfondsen te bewaren.
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor al uw pensioenaanspraken
die gebaseerd zijn op uw arbeidsverleden in Nederland. U heeft hiervoor
een DigiD nodig. Op deze website staat ook een uitgebreide adreslijst met
pensioenfondsen.
NB: in het verleden hebben veel mensen hun pensioen afgekocht als ze
van baan veranderden of tijdelijk terug gingen naar het eigen land. Als dat
gebeurd is, dan krijgt u als u de AOW-leeftijd bereikt, geen
bedrijfspensioen meer (want dat heeft u dan al bij afkoop gehad).
Pensioen uit een ander land (info website SVB)
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Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u misschien pensioen in
het buitenland opgebouwd. Als u uw AOW-pensioen aanvraagt, zorgt de SVB er
voor dat het basispensioen in het buitenland voor u wordt aangevraagd. Dat kan
de SVB alleen doen als u heeft gewerkt in een EU- land (plus Liechtenstein,
IJsland en Noorwegen) of in een land waarmee Nederland afspraken heeft
gemaakt over sociale zekerheid. Op www.svb.nl kunt u zien welke landen dat zijn.
In alle andere gevallen kunt u zelf contact opnemen met de instantie in het
buitenland die het pensioen betaalt.
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Aan de hand van dit schema kan je heel veel uitleggen, het zijn
VOORBEELDEN van hoe iemands inkomen er na de AOW-leeftijd kan
uitzien.
Van links naar rechts:
1. Dit is een gemiddelde Nederlandse man of vrouw met een baan
2. Dit is een gemiddelde migrant; het kan goed een collega zijn van nr. 1:
even lang gewerkt in hetzelfde bedrijf, evenveel bedrijfspensioen
opgebouwd. Alleen voor nummer 1 is het bedrijfspensioen extra, voor de
persoon met de onvolledige AOW vult het bedrijfspensioen het AOW-gat
op.
3. Dit is bijvoorbeeld een Nederlandse vrouw, die niet buitenshuis heeft
gewerkt en daardoor geen bedrijfspensioen heeft opgebouwd.
4. Dit is het voorbeeld van ongeveer 40.000 ouderen die zo weinig
inkomen hebben uit AOW + bedrijfspensioen dat het samen lager is dan
het sociaal minimum; zij kunnen (als ze aan de voorwaarden voldoen) een
beroep doen op aanvullende bijstand (AIO). 90% van de ouderen met een
AIO is allochtoon.
Let op: tot 2011 was de volledige netto AOW (nummer 3) even hoog als
AOW plus AIO (nummer 4)! Vanaf januari 2012 gaan deze bedragen uit
elkaar lopen. De netto AOW (3) is nu ietsje hoger dan AOW plus AIO (4).
In de loop van de komende jaren wordt het verschil langzaam wat groter
en komt het bedrag voor AOW met AIO dichter in de buurt van het
gewone (lagere) bijstandsniveau voor mensen onder de 65.
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Vermogen in eigen land zoals een eigen huis, wordt gecontroleerd!
Met een AIO mag u maximaal 13 weken per jaar in het buitenland
verblijven. Als iemand langer dan 13 weken in het buitenland verblijft, dan
vervalt de AIO. Jongere partners, die nog geen AOW ontvangen,
mogen maar 4 weken per jaar op vakantie naar het buitenland.
Er zijn in 2014 ongeveer 41.000 huishoudens met een AIO-uitkering. 9
van de 10 huishoudens met een AIO-uitkering zijn allochtoon, het grootste
deel van niet-westerse afkomst.
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Op de website van de SVB staat:
Let op! Woont u alleen en blijft u alleen wonen? Dan verandert er niets
voor u.
Woont u met uw partner en verder niemand anders en blijft dit zo? Dan
verandert er niets voor u.
Uw AIO-aanvulling en de kostendelersnorm
Woont u alleen of met uw partner, en verder met niemand anders? Dan
krijgt u gewoon uw AIO-aanvulling zoals u dat van ons gewend bent. Maar
woont er nog iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan gaat uw AIOaanvulling misschien omlaag. Dit komt door de kostendelersnorm (deze is
ingevoerd op 1 januari 2015).
Hoe werkt de kostendelersnorm
De SVB keek altijd al naar uw inkomen en vermogen. Maar vanaf 1
januari 2015 wordt ook gekeken naar uw woonsituatie. Wonen er nog
andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan kunnen zij
meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze mensen worden
'kostendeler‘ genoemd. Hoe meer kostendelers op uw adres wonen, hoe
lager uw AIO-aanvulling wordt.
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De kostendelersnorm voor de AOW is uitgesteld tot 2018, dwz tot na de
volgende Tweede Kamerverkiezingen. De volgende TK moet beslissen of
de kostendelersnorm voor de AOW wel of niet wordt ingevoerd.
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Tot 2015 bestond er een AOW-partnertoeslag. Deze AOW-partnertoeslag
was bedoeld voor de situatie dat een van de partners recht kreeg op
AOW, en de partner geen of weinig eigen inkomen had. Vanaf 1 april 2015
wordt er geen nieuwe AOW-partnertoeslag meer toegekend.
Krijgt u AOW en heeft u een jongere partner zonder of met weinig eigen
inkomen? Houd er dan rekening mee dat u alleen nog een AOW-uitkering
krijgt voor uzelf en géén aanvulling voor uw jongere partner. Als uw
partner geen eigen inkomen heeft, dan is de kans groot dat uw
gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum. Misschien heeft u recht
op AIO (aanvullende bijstand).
AOW-gerechtigden die nu al een partnertoeslag ontvangen (lopende
gevallen), houden recht op die toeslag. Als u vóór 1 januari 1950 bent
geboren, verandert er voor u niets. U blijft de partnertoeslag ontvangen tot
uw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt en een AOW-pensioen krijgt.
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Als u voorgoed vertrekt uit Nederland, dan vervalt de AIO; de AOW en het
bedrijfspensioen kunt u meenemen.
Als u pendelt (tijdelijk in het buitenland verblijft) dan kunt u 3 maanden in
het buitenland zijn met behoud van de AIO. Als u langer in het buitenland
blijft, wordt de AIO niet meer betaald. Voor de AOW en het
bedrijfspensioen maakt het niet uit hoelang u in het buitenland verblijft.
Bij pendelen met de niet-Nederlandse nationaliteit: let op de bepalingen
van de Vreemdelingenwet. Als u jaarlijks langer dan 6 maanden in het
buitenland verblijft, dan wordt aangenomen dat u uw hoofdverblijf heeft
verplaatst en dan vervalt uw verblijfsvergunning.
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De voor- en nadelen van het gebruik van de Remigratiewet zijn heel
persoonlijk en bijvoorbeeld afhankelijk van gezinssituatie, gezondheid,
woonsituatie in eigen land en of u een exporteerbare uitkering heeft zoals
AOW, WAO/WIA of Anw.
Laat u persoonlijk over alles informeren door het Nederlands Migratie
Instituut; 030-2342936; www.nmigratie.nl
Bij Molukkers gaat het om aanvragers of hun ouders die waren of zijn
opgenomen in het register van de Wet Rietkerk-uitkering. Het betreft hier
Molukkers die in 1951 of 1952 in groepsverband door de Nederlandse
regering naar Nederland zijn gebracht.
Belangrijkste voorwaarden van de Remigratiewet:
- Aanvrager minstens 55 jaar.
- Aanvrager moet langer dan 8 jaar in Nederland zijn.
- Aanvrager moet langer dan een jaar een uitkering ontvangen.
- Alleen migranten die meerderjarig waren toen ze in Nederland kwamen,
kunnen een aanvraag doen.
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Het is belangrijk om op tijd te weten waar u aan toe bent als u de AOWleeftijd bereikt. Uw inkomen wordt er niet hoger van ☺, maar u komt in elk
geval niet voor vervelende verrassingen te staan. Als u nu al ziet
aankomen dat u te zijner tijd een beroep moet doen op de AIO, ga dan nu
al na of u aan de voorwaarden voldoet (met name met betrekking tot
vermogen en bezit in het buitenland). Als u teveel vermogen heeft dan
krijgt u geen AIO.
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Bekijk hoeveel AOW en aanvullend pensioen u kunt verwachten.
Misschien krijgt u naast uw AOW een aanvullend pensioen. Dit bouwt u op
via uw werkgever of door zelf te sparen.
Wilt u ook weten hoeveel aanvullend pensioen u naast de AOW heeft
opgebouwd? Log met uw DigiD in op www.mijnpensioenoverzicht.nl en
bekijk al uw opgebouwde pensioenen en uw te verwachten AOW.
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