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Nieuw! 
Magazine ‘Mijn AOW’ nu online

Een greep 
uit de inhoud
• Hoe zit het met de AOW-toeslag 

vanaf 2015? Vijf veel gestelde vragen over 

de toeslag. Informatie over de toeslag 

vindt u ook op de achterkant van dit blad.

• AOW en ongehuwd samenwonen 

Krijgt u een lager AOW-pensioen als 

u samenwoont met uw meerderjarige 

kleinkind? Of als u een kamer 

verhuurt? Weet hoe het zit en 

doe de test in ‘Mijn AOW’.

• Portret: meerdere generaties 

met dezelfde voornaam. 

• Video: zo eenvoudig is het 

om een Berichtenbox te openen. 

• Social media: zin of onzin?

• Prijspuzzel: los de sudoku op en maak 

kans op een van de tien dinerbonnen.

Nieuwsgierig geworden? 

Ga naar www.svb.nl/mijnaow

In een tijd waarin de SVB moet bezuinigen, 

staat voor ons één ding voorop: we willen u 

goed blijven informeren. Maar een papieren 

tijdschrift versturen naar 3,3 miljoen AOW’ers 

kost geld, véél geld. Daarom hebben wij er 

voor gekozen om ‘Mijn AOW’ voortaan 

digitaal uit te brengen. 

Belangrijke informatie over uw AOW, zoals 

nieuwe bedragen of wetswijzigingen, blijft 

u uiteraard gewoon per post van ons 

ontvangen – zoals ook nu. Maar voor 

achtergrondverhalen of interactieve uitleg 

over thema’s, kiezen we voortaan voor een 

digitaal magazine. 

www.svb.nl/ 
mijnaow



Netto AOW-maandbedragen

AOW-pensioen
met  
heffingskortingen*

zonder  
heffingskortingen*

U woont alleen € 1.057,64 € 850,97

U heeft een partner

U en uw partner hebben beiden AOW € 728,81 € 586,56

Uw partner heeft geen AOW, u krijgt een toeslag € 1.334,41 € 1.153,99

Uw toeslag is met 10% verlaagd € 1.277,35 € 1.096,94

Uw partner heeft geen AOW, u krijgt geen toeslag € 728,81 € 586,56

Netto Anw-maandbedragen

Anw-uitkering
met  
heffings korting*

zonder  
heffings korting*

Nabestaandenuitkering € 917,83 € 734,24

Nabestaandenuitkering; u had voor 1 juli 1996 AWW € 917,83 € 734,24

Nabestaandenuitkering bij verzorgingsrelaties € 658,55 € 474,97

Wezenuitkering

Wezen tot en met 9 jaar € 380,81 € 242,89

Wezen van 10 tot en met 15 jaar € 541,22 € 357,64

Wezen van 16 tot en met 20 jaar € 657,56 € 473,98

Per 1 januari 2015 zijn de AOW- en 

Anw-bedragen veranderd. We hebben 

de nieuwe nettobedragen voor u op een 

rij gezet. Het zijn de volledige bedragen, 

exclusief vakantie-uitkering. De vakantie-

uitkering bouwt u iedere maand op 

en ontvangt u in mei. Het complete 

overzicht met de bruto bedragen en de 

inhoudingen vindt u op www.svb.nl/aow 

en www.svb.nl/anw. Uw persoonlijke 

specificatie kunt u bekijken op mijnsvb.nl. 

Voor Mijn SVB heeft u uw DigiD nodig.

AOW

De AOW-bedragen zijn inclusief de inkomens-

ondersteuning AOW van maximaal € 25,35 

bruto per maand. Als u niet een volledig 

AOW-pensioen heeft opgebouwd, krijgt u 

ook geen volledige inkomensondersteuning.

Anw

De Anw-bedragen zijn inclusief de te ge moet-

koming Anw van € 16,65 bruto per maand. 

Als u buiten Nederland woont ontvangt u 

een ander nettobedrag, omdat de hoogte 

van de Anw-uitkering afhangt van het 

kostenniveau van het land waar u woont. 

Nieuwe AOW en Anw-bedragen

*  door heffingskortingen betaalt u minder belasting en premies. De SVB past automatisch  
de heffingskorting(en) toe die voor u gelden, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.  
Dan geldt het bedrag in de rechterkolom.



Wanneer ontvangt u 
uw AOW of Anw?

De AOW-toeslag is een extra bedrag voor 

AOW’ers met een jongere partner die nog 

geen AOW heeft. Om toeslag te krijgen 

mag de partner niet te veel verdienen. 

Sinds begin dit jaar zijn de regels veranderd 

om toeslag te krijgen. Als u op dit moment 

geen toeslag ontvangt, kunt u nooit een toe slag 

krijgen. Heeft u nu een toeslag, dan houdt u 

deze. Maar als de toeslag stopt, bijvoorbeeld 

omdat uw partner te veel verdient, dan raakt 

u uw toeslag voor altijd kwijt.

Uitzonderingen

Als het inkomen van uw partner maximaal 

drie maanden achter elkaar te hoog is voor 

de toeslag, dan kunt u weer toeslag krijgen 

als het inkomen daarna lager wordt. 

Ook als de toeslag vervalt door een 

incidentele stijging van het inkomen, kunt 

u daarna weer toeslag krijgen. De afkoop 

van een pensioen is een voorbeeld van 

een incidentele stijging van het inkomen.

Ga voor de veel gestelde vragen over de 

toeslag naar www.svb.nl/mijnaow.

Wij maken uw AOW of Anw op deze data naar 

alle banken over. De betaaldata vindt u ook 

op www.svb.nl/aow en www.svb.nl/anw.

Woont u buiten Nederland? Dan gelden 

andere betaaldata. Die verschillen per land. 

Ook kan het langer duren voordat het geld 

op uw rekening staat. 

Hoe zit het met de 
AOW-toeslag vanaf 2015?
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