Meer weten?
Kijk op svb.nl/aio

Een aanvulling op
uw AOW: de AIO

Over een tijdje krijgt u AOW van de Sociale Verzekeringsbank.
Weet u al hoe hoog uw netto maandinkomen vanaf uw AOW-leeftijd is?
In deze folder leest u waar u in ieder geval recht op heeft:
het sociaal minimum. De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
zorgt ervoor dat u dit krijgt.
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Uw AOW

Het kan zijn dat uw netto maandinkomen vanaf uw
AOW-leeftijd lager is dan het sociaal minimum.
Bijvoorbeeld:
•
•

Voorbeeld 1

U krijgt niet de maximale AOW, omdat u niet altijd in
Nederland heeft gewoond.
U krijgt (de maximale) AOW en heeft een partner die zelf
nog geen AOW ontvangt. U en uw partner hebben samen
geen of weinig inkomsten naast uw AOW.

Ligt uw netto maandinkomen onder het sociaal minimum?
En heeft u weinig vermogen? Dan kunt u een AIO-aanvulling
krijgen.

Wanneer
krijgt u AIO?

Voor de AIO kijken wij hoeveel inkomsten u heeft en hoeveel
vermogen.

Voorbeeld 2

Is uw vermogen minder dan € 6.250 (ongehuwd) of
€ 12.500 (gehuwd)?
Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen.

•

Inkomsten zijn bijvoorbeeld: uw AOW, een ander
pensioen, loon als u (of uw partner) nog werkt, teruggaaf
van de Belastingdienst.
Vermogen is bijvoorbeeld: al uw geld, spaargeld en
waardevolle bezittingen. Zoals een caravan,
vakantiewoning, een stuk grond.

AOW
pensioenfonds
totaal netto maandinkomen

€ 625
€ 275 +
€ 900

sociaal minimum voor ongehuwden

€ 1.200 -

de AIO-aanvulling is

€ 300 per maand

Tip! Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u
krijgt vanaf uw AOW-leeftijd.

Woont u alleen en is uw netto maandinkomen minder dan
ongeveer € 1.200? Heeft u een partner en is het totale
inkomen van u beiden minder dan € 1.500?

•

Mevrouw A krijgt een ongehuwden AOW van € 625 netto per
maand. Ook ontvangt zij elke maand van haar pensioenfonds
een ouderdomspensioen van € 275. Zij heeft € 2.000
spaargeld. Haar inkomsten op een rijtje:

Doe de
AIO Check

De heer B krijgt een maximale gehuwden AOW van € 833
netto per maand. Elke maand ontvangt hij van zijn
pensioenfonds een ouderdomspensioen van € 350.
Zijn partner is 62 jaar. Zij heeft geen eigen inkomsten.
Samen hebben ze € 5000 spaargeld.
AOW
pensioenfonds
totaal netto maandinkomen

€ 833
€ 350 +
€ 1183

sociaal minimum voor gehuwden

€ 1.620 -

de AIO-aanvulling is

€ 437 per maand

Ga naar svb.nl/aiocheck en kijk of u een AIO-aanvulling kunt
aanvragen.
Doe dit wel op tijd, dus vóór de datum van uw AOW-leeftijd.
Anders loopt u geld mis.

