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U woont in België en werkt in Nederland. U bouwt dan
automatisch een ouderdomspensioen op, het AOW‑pensioen.
Dat is het basispensioen van de Nederlandse overheid.
U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag dat u de AOW‑leeftijd
bereikt. Het maakt niet uit in welk land u dan woont.

Wie krijgt
AOW-pensioen?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt in de 50 jaar voor zijn
AOW‑leeftijd automatisch AOW-pensioen op. Het maakt niet uit wat uw
nationaliteit is. En ook niet of u in loondienst werkt of als zelfstandige.
U bouwt alleen voor uzelf pensioen op.
Als uw partner niet werkt, bouwt die geen pensioen op. Uw partner kan zich
wel vrijwillig verzekeren voor de AOW. Dat kan bij de SVB. Vraag deze
verzekering wel aan binnen één jaar nadat u in Nederland bent gaan werken
of naar België bent verhuisd.
Iedereen die in Nederland werkt, betaalt mee aan de AOW-pensioenen van
de mensen die nu AOW krijgen. Wilt u weten hoeveel premie u betaalt?
Kijk dan in de cijferbijlage.
AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is uw leeftijd op de datum waarop u AOW kunt krijgen van
de SVB. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. In 2019 kan
iemand AOW krijgen zodra hij de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden heeft
bereikt. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en
67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de
levensverwachting. In 2022 en 2023 is de AOW leeftijd 67 jaar en 3 maanden.
Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Ga naar www.svb.nl/aowleeftijd en vul
uw geboortdatum in.

Hoeveel
AOW-pensioen
krijgt u?

Voor elk jaar dat u in Nederland werkt of woont, bouwt u 2% AOW‑pensioen
op. Heeft u eerder in Nederland gewoond? Dan heeft u in die jaren
waarschijnlijk ook AOW-pensioen opgebouwd. Zelfs als u toen niet werkte.
Let op: Bent u geboren op of na 1 januari 1950? En bent u in de 50 jaar voor
uw AOW-leeftijd in totaal minder dan 1 jaar verzekerd geweest voor AOW?
Dan krijgt u geen AOW-pensioen.
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Hoeveel AOW-pensioen u uiteindelijk krijgt, hangt af van hoe lang u in
Nederland heeft gewoond en gewerkt. Er gelden vaste bedragen voor als u
alleen woont of met iemand anders.
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Wilt u weten hoeveel AOW u later gaat krijgen? Op www.svb.nl/aow legt SVB
u uit hoe u een overzicht kunt krijgen van uw AOW-pensioen. Als u een Digi-D
heeft, kunt u direct inloggen op ‘Mijn SVB’. Heeft u geen Digi-D en kunt u die
ook niet krijgen? Vraag dan het SVB Pensioenoverzicht aan met een formulier.

Hoe vraagt u
AOW-pensioen aan?

Waar u uw aanvraag doet, hangt af van het land waar u woont als u de
AOW-leeftijd bereikt. Woont u op dat moment in België? Dan vraagt u uw
AOW-pensioen aan bij de pensioendienst van het gemeentebestuur in uw
woonplaats, of bij de gewestelijke dienst van de Federale Pensioendienst
(FPD). FPD stuurt de aanvraag door naar de SVB. U kunt uw AOW‑pensioen het
beste aanvragen een jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Dan is er genoeg
tijd om te onderzoeken hoeveel pensioen u krijgt. Woont u op dat moment niet
in België? Kijk dan op www.svb.nl/aow waar u uw aanvraag kunt doen.
Belastingen
Over uw Nederlandse pensioen betaalt u in België inkomstenbelasting, niet
in Nederland. Heeft u gewerkt als ambtenaar én heeft u de Nederlandse
nationaliteit? Dan betaalt u in Nederland belasting over uw ABP-pensioen.

Wat als…

… u niet meer in Nederland werkt?
U betaalt dan geen AOW-premie meer. U bouwt dan niet verder aan uw
AOW-pensioen. Dat kan betekenen dat u een lager AOW-pensioen krijgt.
U kunt ervoor kiezen om vrijwillig verzekerd te blijven voor de AOW.
Kijk op www.svb.nl/vv hoe u dat regelt.
… u in een ander land gaat wonen?
Dan verandert er niets aan uw AOW-rechten. Zolang u in Nederland blijft
werken, bouwt u AOW-pensioen op. Mogelijk verandert er wel wat aan uw
Belgische pensioenrechten. Neem voor meer informatie hierover contact op
met Bureau voor Belgische Zaken.
… u eerder wilt stoppen met werken?
Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u AOW-pensioen. Wilt u eerder stoppen met
werken, dan kunt u daarvoor sparen. Bijvoorbeeld met een lijfrente.
Misschien is een flexpensioen opgenomen in uw cao. Voor meer informatie
kunt u terecht bij uw werkgever of bij een verzekeringsmaatschappij.
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… u in België pensioen heeft opgebouwd?
Dan krijgt u ook Belgisch pensioen. U vraagt dit pensioen aan bij de
pensioendienst van uw gemeente.
… u als grensarbeider in Nederland heeft gewerkt?
Dan krijgt u mogelijk ook een Belgisch aanvullend pensioen: het
grensarbeiderspensioen. Het Belgische (grensarbeiders-)pensioen kan soms
vóór de AOW‑leeftijd worden aangevraagd.
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Let op: De wet- en regelgeving op het gebied van grensarbeiderspensioen is
in 2015 in belangrijke mate gewijzigd. Neem voor meer informatie contact op
met Bureau voor Belgische Zaken.
Uw inkomen voor uw oude dag
Wat kunt u naast AOW nog meer ontvangen?
-- Een Belgisch rust- of grensarbeiderspensioen. Dit krijgt u als u rechten
heeft opgebouwd in België of als u als grensarbeider heeft gewerkt in
Nederland. De pensioendienst in uw gemeente of Bureau voor Belgische
Zaken kan u verder informeren.
-- Een aanvullend bedrijfspensioen. Dit bouwt u op via uw werkgever.
Voor werknemers is deelname aan een bedrijfspensioenfonds vastgelegd
in de cao. Uw werkgever kan u vertellen hoe dat bij u is geregeld.
-- Een aanvullend individueel pensioen. Daarvoor sluit u zelf een
pensioenverzekering of lijfrentepolis af.
-- Als u alle inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u een beeld van uw totale
inkomen voor uw oude dag. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met
Bureau voor Belgische Zaken om een afspraak te maken.

Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven over uw pensioenrechten. Maar niet alle voorwaarden en
uitzonderingen staan in deze leaflet. En wetten en regelingen veranderen.
Kijk daarom regelmatig op www.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail: Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact, gebruik ons e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl/aow
www.svb.nl/vv
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Belastingdienst: Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800 90 220
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl
Belastingtelefoon Buitenland: +31 (0)55 538 53 85

