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U woont in Nederland en werkt in Duitsland. U bouwt dan
meestal Duitse ouderdomsrente op, dat is de Altersrente.
U bouwt deze op omdat u via uw werk verplicht verzekerd
bent bij de Duitse Rentenversicherung.

Wie krijgt Altersrente?

Iedereen die in loondienst werkt in Duitsland, bouwt ouderdomsrente op.
Dus niet als u als zelfstandige werkt in Duitsland. U bouwt alleen voor uzelf
ouderdomsrente op. Als uw partner niet werkt in Duitsland, bouwt deze geen
ouderdomsrente op. Maar waarschijnlijk wel een ouderdomspensioen (AOW) in
Nederland. Werkt u parttime in loondienst in Duitsland? En verdient u daarbij
minder dan € 450 per maand? Dan bent u een ‘geringfügig Beschäftigte’ en
bouwt u maar een kleine ouderdomsrente op. Meer informatie hierover vindt u
in onze leaflet ‘Duits inkomen van minder dan € 450,00 per maand’.

Hoeveel Altersrente
krijgt u?

Hoeveel ouderdomsrente u krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen en
hoe lang u in Duitsland werkte. Hoe langer u in Duitsland werkte en hoe meer
u verdiende, hoe hoger uw Duitse ouderdomsrente zal zijn. Wilt u tussentijds
weten hoeveel Duitse ouderdomsrente u krijgt? Neem dan contact op met uw
Duitse verzekeringsinstantie. De Rentenversicherung betaalt de Altersrente
aan u uit.

Wanneer krijgt u uw
Altersrente?

Tussen uw 65ste en 67ste jaar. Dit hangt af van uw geboortedatum.
De Altersrente gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand
waarin u de pensioenleeftijd bereikt. Alleen als u op de eerste dag van de
maand jarig bent, krijgt u de Rente meteen die maand. Wilt u eerder met
pensioen? Dit kan in sommige gevallen al vanaf het 63ste jaar, maar u krijgt
dan wel een korting op uw Altersrente die kan oplopen tot meer dan 10%.
Neem voor de voorwaarden contact op met Bureau voor Duitse Zaken.

Hoe vraagt u
Altersrente aan?

Waar u uw aanvraag doet, hangt af van het land waar u woont op het moment
dat u met pensioen gaat. Woont u op dat moment in Nederland? Dan vraagt u
uw Altersrente aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als u in Duitsland
woont, vraagt u aan bij de Deutsche Rentenversicherung. Kijk dan op
www.deutsche-rentenversicherung.de waar u de aanvraag kunt doen.
Vraag uw AOW of Duitse Rente zes maanden voor begin aan. Dan hebben de
Sociale Verzekeringsbank en de Duitse Rentenversicherung genoeg tijd om te
onderzoeken hoeveel pensioen u krijgt.
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… u niet meer in Duitsland werkt?
U bouwt dan niet verder aan uw Altersrente. Omdat u in Nederland woont of
werkt, bouwt u meestal wel weer AOW-pensioen in Nederland op.
… u in een ander land gaat wonen?
Dan verandert er niets aan de Altersrente die u heeft opgebouwd. Zolang u in
Duitsland blijft werken, bouwt u verder Altersrente op.
… u eerder wilt stoppen met werken?
Misschien kunt u al vervroegd een Duitse Rente ontvangen. Neem voor meer
informatie contact op met Bureau voor Duitse Zaken of de Deutsche
Rentenversicherung.
Uw inkomen voor uw oude dag
Misschien ontvangt u alleen een Altersrente. Maar vaak krijgt u daarnaast nog
een ander pensioen. Wat kunt u nog meer ontvangen?
-- Een Nederlands ouderdomspensioen (AOW).
-- Een aanvullend bedrijfspensioen uit Nederland of Duitsland
(groepsverzekering). Dit bouwt u op bij uw werkgever. Uw werkgever kan u
vertellen hoe dat bij u is geregeld.
-- Een aanvullend individueel pensioen. Daarvoor sluit u zelf een
pensioenverzekering of lijfrentepolis af.
Al uw Nederlandse pensioenrechten in één overzicht
Misschien krijgt u een AOW-pensioen van de SVB en heeft u ook pensioen
opgebouwd via uw werkgever in Nederland. Bent u benieuwd hoe u er met uw
pensioen voor staat? Kijk dan eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier
kunt u met behulp van uw DigiD eenvoudig nagaan hoeveel AOW én
aanvullend pensioen u via uw werkgever tot nu toe heeft opgebouwd.
Makkelijk om te weten voor nu en later. Meer informatie over DigiD vindt u op
www.svb.nl.
Als u alle inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u een beeld van uw totale inkomen
voor uw oude dag. Komt u er niet uit? Kom dan langs op een spreekuur van
Bureau voor Duitse Zaken.
Wilt u na het bekijken van www.mijnpensioenoverzicht.nl een precieze opgave
van uw verzekering voor de AOW? Vraag dan een SVB Pensioenoverzicht aan.
U kunt dit eenvoudig regelen via Mijn SVB. Hiervoor heeft u een DigiD nodig,
uw persoonlijke inlogcode voor diensten van de overheid. Beschikt u niet over
internet of DigiD? Kijk dan op www.svb.nl/aow en download de Aanvraag SVB
Pensioenoverzicht.
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Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze
leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.svb.nl/bdz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Duitse Zaken, via
telefoonnummer +31 (0)24 343 18 11. Wij helpen u graag verder.

