
De AOW en uw leeftijd in 2021-2023, gevolgen pensioenakkoord 
De verhoging van de AOW-leeftijd wordt gemotiveerd door de stijging van de gemiddelde levensverwachting, 
bovendien zou het goed voor u zijn (beter aan het werk dan thuis zitten). Bekend is ook 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. Daarom is er voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van een nieuwe pensioenakkoord hard onderhandeld over een minder snelle verhoging van de 
AOW-leeftijd. Tot en met 2021 is een stabilisatie van de leeftijd. Dat is winst voor wie recht heeft op AOW, maar 
de grens van 65 jaar is al lang verlaten: 
 

 
AOW-leeftijd 2021-2023 met pensioenakkoord: 

Geboortedatum: De eerste AOW krijgt u in: AOW gerechtigd op de leeftijd van: 

na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 2021 66 en 4 maanden 

na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 en zeven maanden 

na 31 mei 1956 en voor 28 februari 1957 2023 66 en tien maanden 

 

 

AOW 2021 gaat omhoog, per 1 januari 2021 
De bruto AOW gaat per 1 januari 2021 licht omhoog. De bruto AOW is direct gekoppeld aan het wettelijk 
minimumloon en dat stijgt per 1 januari 2021 slechts beperkt. Een klein beetje extra dus. Inclusief 
inkomensondersteuning AOW leidt dit tot ongeveer de volgende bedragen: 
 

 
Bruto AOW vanaf 1 januari 2021 ten opzichte van 1 juli 2020 

Wie Bruto AOW bedrag 

januari 2021 

Bruto AOW bedrag 

juli 2020 

Alleenstaand € 1.290 € 1.271 

Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag € 883 € 870 

Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden en met recht op 

volledige partnertoeslag 

€ 1.739 € 1.714 

Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden met recht op een 

partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 

€ 1.654 € 1.630 

 

 

De betaaldagen 2021 waarop uw AOW wordt gestort 
De betaaldagen voor 2021 zijn: 

 
• 21 januari 2021. 

• 23 februari 2021. 

• 23 maart 2021. 

• 22 april 2021. 

• 20 mei 2021 (inclusief vakantiegeld). 

• 23 juni 2021. 

• 22 juli 2021. 

• 23 augustus 2021. 

• 23 september 2021. 

• 21 oktober 2021. 

• 23 november 2021. 

• 21 december 2021. 


