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Even nader kennismaken….



De Sociale Verzekeringsbank…..

Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking.

Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke 

dingen van het leven. 

Als kind, als ouder als nabestaande.

Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. 

Dan keert de SVB uit. 

Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtvaardig en geruisloos.

Voor het leven. 
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9 locaties

Hoofdkantoor Amstelveen Plm. 3.800 medewerkers

Uitvoering door Dienstenbedrijf: 10 Regio’s

• Dienst Sociale Voorziening (DSV)

• Dienst Persoonsgebonden Budget (DPGB)
• RvB

• Staven: HR&F, IT, JZ, F&C, SEB, 

AD, C&V



Wie zijn we?

Dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland

In opdracht van de overheid

- 3,4 miljoen AOW-klanten / wv. 10% in het buitenland

- € 37,4 miljard aan uitkeringen

Waar staan we voor?

Iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft

Geruisloos, zorgvuldig en op tijd!

Persoonlijke benadering
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Welke wetten en regelingen voert de SVB uit

AOW Algemene Ouderdomswet  
Anw Algemene nabestaandenwet  
AKW Algemene Kinderbijslagwet 
PGB Regeling Persoonsgebonden budget 
REM Remigratiewet
AIO Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 
TAS / TNS Regelingen voor asbestslachtoffers
OBR Overbruggingsregeling AOW

Vrijwillige verzekering
Internationale detachering
Administratie Gemoedsbezwaren
Wetten Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (voorheen: PUR)
Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl)
Wlz Verzekerden administratie (voorheen AWBZ)  
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SVB jaarcijfers 2017 in het kort
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De AOW nader bekeken…..
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AOW-pensioen en omslagstelsel

1. De overheid financiert 1e pijler op basis van een omslagstelsel. 

2. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald het AOW-pensioen meteen uit 

3. Er vindt geen fondsvorming plaats.

• De premieopbrengst is al jaren te laag om de kosten te kunnen financieren. 

• Daarom spijkert de overheid jaarlijks bij d.m.v. een 

rijksbijdrage (algemene middelen zoals belastingen). 

• Liep in 2017 op tot 35 procent van de totale 

uitkeringslasten van ruim €37 miljard.
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AOW-leeftijd I

U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. 

Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de komende jaren gaat de AOW-

leeftijd verder in stappen omhoog. 

De AOW-leeftijd  

- Is vanaf 2016 versneld omhoog gegaan 

naar 66 jaar 

- In 2019 66 plus 4 maanden

- en in 2021-2024  67 jaar en 3 maanden 

Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd verder 

gekoppeld aan de levensverwachting. 
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AOW-leeftijd II
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 Bent u geboren na 30 september 1957? 

 Dan is de AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. 

 De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Check daarom ieder jaar in 
januari op de website van de SVB of de AOW-leeftijd is veranderd

U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. 

AOW: toekomstige ontwikkelingen? 
Afhankelijk van het regeringsbeleid:
- Deeltijd AOW?
- Zware beroepen? 
- Eerder AOW?



AOW-pensioen

AOW  een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd/pensioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt.  

• opbouw van pensioen vanaf 15e jaar*, ieder verzekerd jaar een opbouw van 2%

• niet verzekerd als u buiten Nederland heeft gewerkt of gewoond

(mogelijkheid voor een vrijwillige verzekering)

• hoogte van de AOW mede afhankelijk van leefsituatie:

samenwonend, alleenstaand of alleenstaand met kinderen

• Schuldige nalatigheid (korting door niet betaalde premies)

Tot 2015: naast AOW pensioen mogelijk recht op een inkomensafhankelijke partnertoeslag.

* I.v.m. verhoging van de AOW-leeftijd : 

altijd opbouw 50 jaar voor de AOW-leeftijd.                      
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Soorten AOW-pensioen per 1 januari 2015

Alleenstaande : 70% van het minimum loon 

Gehuwden, samenwonend of : 50% van het minimum loon

geregistreerd partnerschap

Pensioenen toegekend tot 1 januari 2015:

Gehuwden met (volledige) toeslag : 100% van het minimum loon

Halfjaarlijkse indexering door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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AOW-pensioen + internationaal 

Buiten Nederland gewoond of gewerkt? Niet in dienst van een Nederlandse werkgever? 

- mogelijk een buitenlandspensioen opgebouwd.

De SVB regelt de aanvraag van een basispensioen bij een buitenlandse overheid. Dit wordt 

tegelijk gedaan met de behandeling van de AOW aanvraag. 

- lidstaten van de EU of de EER landen met een verdrag over de sociale zekerheid

Aanvullend pensioen uit buitenland? 

- Zelf contact opnemen met het pensioenfonds of de werkgever!
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Overbruggingsregeling (OBR)

1.   Op 1 januari 2013 

- een VUT-uitkering (of vergelijkbare uitkering zoals prépensioen, wachtgeld, 

levensloop) ontvangen, én 

- die in financiële problemen komen door de verhoging AOW-leeftijd 

2.   Na 1-1-2013 én voor 1 juli 2015 is uw VUT (of vergelijkbare uitkering)   is ingegaan 

ontvangen, én 

- die in financiële problemen komen door de verhoging AOW-leeftijd 

hebben mogelijk recht op een OBR uitkering. 

Afhankelijk van inkomen en vermogen van pensioengerechtigde (en partner).
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AIO - Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
- U bent ouder dan 65 jaar én

- U heeft een onvolledig AOW-pensioen, én 

- U heeft weinig aanvullende inkomsten

 Dan ligt het inkomen waarschijnlijk beneden het sociaal minimum: AIO 

Voorwaarden:

• ingeschreven staan bij een gemeente in Nederland

• inkomen onder het sociaal minimum

• niet te veel eigen vermogen   

Om voor de aanvulling in aanmerking te komen wordt gekeken naar 
alle inkomsten, ook het inkomen van de partner of 
een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder. 
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Bij een goede uitvoering van onze regelingen, hoort ook controle op de naleving van regels, oftewel 

‘handhaving’. 

Handhaving bij de SVB is:

• Duidelijkheid geven over rechten en plichten: preventie door voorlichting.

• Controleren op aspecten als inkomsten en leefsituatie. 

• Sancties opleggen bij overtreding van de regels: terugvordering, boete en maatregel. 

• Fraude onderzoeken en hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Controle en handhaving
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www.mijnoverheid.nl
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Contact met de Sociale Verzekeringsbank?

tussen 08.00 en 17.00 uur 

telefonisch bereikbaar op 

050-316 90 10 (AOW)

050-316 90 70 (OBR)

via de e-mail op onze website www.svb.nl 

Ook via facebook, twitter en whatsapp

bezoekadres:

Cascadeplein 5 in Groningen

Uitgebreide informatie is te vinden 

op onze website 

www.svb.nl 
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Dank voor uw aandacht!


