Doe de check!
Past uw AOW
nog bij uw
woonsituatie?

AOW-bedragen
vanaf 1 januari 2019
Volledige netto AOW-maandbedragen1
AOW-pensioen

Woont u alleen? Dan krijgt u een ander
bedrag dan wanneer u met iemand
anders woont. Maar uw situatie kan
natuurlijk veranderen. U gaat
bijvoorbeeld alleen wonen, of met
iemand anders.

U woont alleen (alleenstaand)

met loonhef
fingskorting 2

zonder loon
heffingskorting 2

bruto vakantiegeld
per maand 3

€ 1.146,51

€

918,76

€

72,44

U bent getrouwd, geregistreerd partner of u heeft
een gezamenlijke huishouding met 1 persoon:

Tip! Check daarom 1x per jaar of uw
AOW nog past bij uw woonsituatie.
Dit doet u eenvoudig door op onze
website een aantal vragen te
beantwoorden.
Ga naar svb.nl/aow/woonsituatie

U en uw partner hebben beiden
AOW, bedrag per persoon

€

787,45

€

631,37

€

51,75

Uw partner heeft nog geen AOW

€

787,45

€

631,37

€

51,75

Uw partner heeft nog geen AOW,
u krijgt volledige toeslag 4

€ 1.481,85

€ 1.243,18

€

103,50

Is uw situatie veranderd?

Uw partner heeft nog geen AOW,
uw toeslag is met 10% verlaagd 4

€ 1.420,65

€ 1.181,98

€

98,33

Geef een wijziging binnen 4 weken aan
ons door. Zo krijgt u altijd het juiste
bedrag. Op svb.nl/wijziging/aow ziet u
welke wijzigingen u moet doorgeven en
hoe u dit doet.

1

	alle AOW-bedragen zijn inclusief de
Inkomensondersteuning AOW van € 25,23
bruto per maand. De inkomensondersteuning
is een extra bedrag boven op de AOW.

3

	de AOW-bedragen zijn zonder vakantiegeld.
Het vakantiegeld bouwt u iedere maand op
en ontvangt u in mei.

2

	door de loonheffingskorting betaalt u
minder belasting en premies over uw AOW.
Ga voor meer informatie naar
svb.nl/aow/loonheffing.

4

	u krijgt alleen een toeslag als u deze al voor
1 april 2015 had.

Uw persoonlijke AOW-specificatie bekijkt u op Mijn SVB.
Ga naar svb.nl en log in met uw DigiD.

De betaaldagen
van uw AOW in 2019
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februari
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23
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mei
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maart

juli

april

augustus

september

Post van de SVB direct lezen op uw
mobiel of tablet? Dat kan met de
Berichtenbox-app van Mijn Overheid.
Zodra er nieuwe post is, ontvangt u een
melding. Zo mist u nooit post. Inloggen
doet u makkelijk en snel met alleen een
pincode. U activeert de app eenmalig
met uw DigiD.
U kunt de Berichtenbox-app gratis
downloaden.

(met vakantiegeld)

23

Mis geen
digitale post
meer met de
Berichtenbox-app

23

oktober

21

november

Uw rekeningnummer
wijzigen?
Wilt u uw AOW voortaan op een ander rekeningnummer
ontvangen?
Via Mijn SVB geeft u het andere rekeningnummer snel en
veilig door. Ga naar svb.nl en log in met uw DigiD.

23

december

