Dwars door het recht met HJS

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Verhoging van de AOW-leeftijd
Tekst: Anouk Schoenmaker

De AOW-leeftijd is per 1 januari 2017 met drie maanden omhoog gegaan.
De AOW-leeftijd is nu 65 jaar en 9 maanden. Waarom? Wat betekent dit voor
de ingangsdatum van uw AOW-uitkering?
Wat te doen als u een pensioengat (‘AOW-gat’) heeft,
bijvoorbeeld als uw VUT of
prepensioen eerder stopt dan
dat u recht heeft op pensioen?
De Algemene Ouderdomswet
(AOW) is een basispensioen
van de overheid, die uitgekeerd wordt door de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). Iedereen die in Nederland werkt
of woont is hier automatisch
voor verzekerd. Enkele bevolkingsgroepen zijn volledig afhankelijk van de AOW, omdat
ze niet gespaard hebben voor
hun oude dag, dat geldt voor
lager opgeleiden, maar ook
voor sommige zzp’ers.
Jaarlijks bouwt u, als u verzekerd bent, 2% AOW-pensioen
op. Indien u 50 jaar vóór uw
AOW-leeftijd verzekerd bent

geweest, ontvangt u het volledige AOW-pensioen en wel
vanaf de dag dat u de AOWleeftijd heeft bereikt.

Waarom verhoging van
de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd gaat al een
aantal jaren stapsgewijs omhoog. Tot 2012 was de AOWleeftijd 65 jaar. In datzelfde
jaar heeft een meerderheid
van de 1e en 2e Kamer ingestemd met een automatische
koppeling van de AOW-leeftijd
aan de levensverwachting van
de mensen. Dit houdt in dat
we langer moeten doorwerken
voordat de AOW ingaat. Door
de vergrijzing stijgt het aantal
mensen dat AOW krijgt. Als
men langer leeft, geniet men
ook langer een AOW-pensioen.
Hierdoor stijgen de kosten,

terwijl het aantal werkenden
dat AOW-premies betaalt,
daalt. Om de druk op de
overheidsfinanciën te verminderen en de AOW-uitkeringen
te kunnen blijven doen, dient
de AOW-leeftijd verhoogd
te worden. De AOW-leeftijd
gaat vanaf 2013 versneld
omhoog. Sinds 1 januari 2017
is de AOW-leeftijd 65 jaar en
9 maanden. De verhoging van
deze AOW-leeftijd betekent
dat u 9 maanden langer AOWpremies betaalt en 9 maanden
later uw eerste AOW-uitkering
ontvangt.

Ingangsdatum van uw
eigen AOW-leeftijd?

De AOW- leeftijd voor het
jaar 2022 is nu al vastgelegd
op 67 jaar en 3 maanden. Of
de AOW-leeftijd daarna nog

omhoog gaat, hangt af van
de verdere ontwikkelingen
met betrekking tot de gemiddelde levensverwachting.
Blijft men langer leven dan
zal de AOW-leeftijd, telkens
in stappen van 3 maanden,
meestijgen. De leeftijd waarop
uw AOW ingaat, is afhankelijk
van wanneer u geboren bent.
Bent u geboren na 1954? Dan
is uw AOW-leeftijd 67 jaar
en 3 maanden. Via de website van Rijksoverheid kunt u
uw AOW-leeftijd berekenen.
(www.rijksoverheid.nl)

Zo niet dan zou u eventueel in
aanmerking kunnen komen
voor een aanvullende uitkering op basis van de Wet werk
en bijstand (Participatiewet),
mits u aan de voorwaarden
voldoet (zie ook hiervoor de
site van de Rijksoverheid).

Overbruggingsuitkering

Binnenkort bestaat HJS 10 jaar.
Op 6 april 2017, van 14.30-17.00,
organiseert HJS een symposium.
Meer hierover in de een van de
volgende edities van Dwars of
via www.oost.online.nl

Als u door de verhoogde AOWleeftijd tijdelijk niet genoeg
inkomsten heeft, kunt u mogelijk in aanmerking komen
voor een overbruggingsuitkering. Dit is een uitkering op
minimumniveau die bedoeld
is om uw inkomen aan te vullen en het ‘AOW-gat’ hiermee
aan te vullen / te overbruggen. Voorwaarde om voor
deze uitkering in aanmerking
te komen is dat u tussen 1
januari 2013 en 1 juli 2015 één
van uitkeringen heeft genoten
die op de volgende site staan:
www.rijksoverheid.nl.

De verhoging van de AOWleeftijd roept bij velen veel
vragen en onduidelijkheden
op. Indien dit bij u het geval
is, kunt u met al uw vragen
terecht bij Het Juridisch
Spreekuur (HJS). #

Adresgegevens en spreekuurtijden BOOT-Oost/HJS:
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren:
di. t/m do. van 13:00-17:00 u.
telefoon: 020 - 665 80 15
Algemeen telefoonnummer HJS:
06 - 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur

