
AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019 

Wederom stijgt de AOW-leeftijd in 2019, nu met vier maanden. 
Wie in 2019 voor het eerst AOW ontvangt is dus tenminste 66 
jaar en vier maanden oud. De AOW gaat in 2019 door de 
inflatiecorrectie omhoog ten opzichte van 2018, hoeveel u netto 
vooruit gaat is van meer zaken afhankelijk. De hogere 
ouderenkorting maakt waarschijnlijk veel goed. Wie in 2018 een 
jongere partner heeft en AOW ontvangt, zal dat bij een 
gelijkblijvend inkomen van de partner ook in 2019 doen. Of de 
AOW-leeftijd ook na 2019 verder zal stijgen is een belangrijk 

discussiepunt in de onderhandelingen voor een nieuw pensioenakkoord. Let ook op 
de betaaldagen van de AOW. Op 23 mei 2019 zal dit inclusief vakantiegeld zijn. 
Uw eerste AOW in 2019, wat is uw vereiste leeftijd 
Ging tot 2019 de minimale AOW-leeftijd per jaar met drie maanden omhoog, in 2019 is dit 
met vier maanden. Uw eerste AOW krijgt u in 2019 pas als u 66 jaar en vier maanden oud 
bent. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt verschilt (veel gepensioneerden ontvingen hun 
eerste AOW al toen ze 65 jaar werden) en ook de bedragen die iemand ontvangt verschillen: 
 

 Woont u en werkt u in Nederland en hebt u nooit in het buitenland gewoond, dan hebt u 
een volledige AOW opgebouwd. 

 Bent u alleenstaande, dan hebt u recht op een hogere AOW dan iemand die AOW 
ontvangt en samenwoont of getrouwd is (70% versus 50%). 

 Het kan zijn dat u sinds 2015 recht hebt op een partnertoeslag, omdat uw partner jonger is 
dan u en zelf nog geen recht heeft op AOW. Hoe minder inkomen uw partner heeft, hoe 
groter de toeslag zal zijn. 

 Netto kunnen er ook verschillen zijn, bijvoorbeeld doordat de ene persoon wel aftrekposten 
en/of een pensioen heeft en de ander niet. 

 
 
De AOW en uw leeftijd in 2019-2023 
De verhoging van de AOW-leeftijd wordt gemotiveerd door de stijging van de gemiddelde 
levensverwachting die toeneemt, bovendien zou het goed voor u zijn (beter aan het werk dan 
thuis zitten). De realiteit is dat vooral de staatskas erop verdient en vele (toekomstige) AOW-
ers een AOW-gat opbouwen, dat wil zeggen niet toekomen aan de opbouw van een 
volledige AOW. Mensen met zwaar werk, personen die ziek worden of werkloos, komen 
regelmatig niet meer aan het werk en bouwen minder pensioen op. De AOW-leeftijd is dan 
ook een discussiepunt in het overleg omtrent een nieuw op te zetten pensioenstelsel. Het is 
afwachten wanneer dit pensioenakkoord er komt en wat erin zal staan. Daarom moet 
vooralsnog worden uitgegaan van de wettelijke regels zoals ze in 2018 en 2019 bestaan. Tot 
2022 gaat de leeftijd omhoog waarbij uw eerste AOW bepaald wordt door uw geboortedatum 
en hoe oud we gemiddeld in Nederland worden: 
 
 
AOW-leeftijd 2019-2023: 

Geboortedatum: De eerste AOW krijgt 
u in: 

AOW gerechtigd op de leeftijd 
van: 

na 31 december 1952 en voor 1 september 
1953 

2019 66 jaar en 4 maanden 

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 jaar en 8 maanden 

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67 jaar 



na 31 december 1954 en voor 1 oktober 
1955 

2022 67 jaar en drie maanden 

na 30 september 1955 en voor 30 
september 1956 

2023 67 jaar en drie maanden 

 
In 2022, 2023 en 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. 
 
 
AOW 2019 gaat omhoog 
De bruto AOW gaat per 1 januari met ongeveer 1,3% omhoog, dat leidt tot de volgende 
bedragen (voorlopige cijfers): 
 
 
Bruto AOW vanaf 1 januari 2019 ten opzichte van 1 juli 2018 

Wie Bruto AOW 
bedrag januari 
2019 

Bruto AOW 
bedrag juli 2018 

Alleenstaand € 1.197 € 1.181,36 

Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag € 825 € 814,74 

Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 65 en met 
recht op volledige partnertoeslag 

€ 1.625 € 1.604,55 

Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 65 en met 
recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 

€ 1.545 € 1.525,57 

 
 
De betaaldagen 2019 waarop uw AOW wordt gestort 
De betaaldagen voor 2019 zijn: 
 

 23 januari 2019; 
 21 februari 2019; 
 21 maart 2019; 
 23 april 2019; 
 23 mei 2019 (inclusief vakantiegeld); 
 24 juni 2019; 
 23 juli 2019; 
 22 augustus 2019; 
 23 september 2019; 
 23 oktober 2019; 
 21 november 2019; 
 23 december 2019. 

 
 
Van bruto AOW naar netto AOW: de heffingskortingen 
De Sociale Verzekeringsbank SVB houdt rekening met heffingskortingen, waaronder de 
algemene heffingskorting en de ouderenkorting. De hoogte van de algemene heffingskorting 
is mede afhankelijk van uw overige inkomen, denk aan pensioen en lijfrenten. De 
ouderenkorting is er voor iedereen die recht heeft op AOW, maar wordt lager als uw totale 
inkomen (AOW, pensioen en ander inkomen) hoger is dan circa 47.500 euro. Is uw totale 



jaarinkomen lager dan hebt u recht op € 1.578 aan ouderenkorting. De SVB houdt overigens 
geen rekening met uw aftrekposten. Hebt u bijvoorbeeld aftrek voor ziektekosten of 
hypotheek, dan kunt u via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting bij de Belastingdienst 
om een voorlopige teruggaaf vragen. Uw bruto AOW gaat in 2019 omhoog, maar hoeveel 
dat netto zal zijn is toch vooral individueel bepaald. 


