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Maandverloning 

Procedure 

- Bepaal de datum waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt m.b.v. de geboortedatum. Gebruik 
de link op de laatste pagina van dit document. 

- Bepaal de maand welke voorafgaat aan de AOW-datum. 
- De uit te voeren acties in deze maand vindt u in de kolom 1 rechts van het blok waarin de 

geboortedatum valt. 
- De maand daarna kijkt u in kolom 2 van hetzelfde blok. Dit is de maand waarin de AOW-

leeftijd wordt bereikt. U voert deze acties uit. 
- De maanden daarna kijkt u in kolom 3 van hetzelfde blok. 

 

Kolom: 1 2 3 

 Maand vóór bereiken 
AOW-leeftijd 

Maand waarin de AOW-leeftijd 
wordt bereikt 

Elke volgende maand 

Geboortedatum Vanaf januari 2015 
t/m november 2015 

Vanaf februari 2015 
t/m december 2015 

Vanaf maart 2015 

01-11-1949  t/m 30-09-1950 
 

65 jaar + 3 maanden 

a. Datum uit dienst: 
laatste dag van de 
maand 
 
b. Maak eindafrekening 
Vakantietoeslag en 
Eindejaaruitkering 
 
c. Bereken eventueel 
handmatig 
Eindejaaruitkering 
 
d. Neem verlofuren mee 
naar nieuw 
dienstverband en boek 
deze af, of maak hiervan 
een eindafrekening 

a. Nieuw dienstverband 
 
b. Datum in dienst: 
1e dag van de maand 
 
c. Vul eventueel Functionele datum 
in dienst in 
 
d. Geen heffingskorting 
 
e. 3x geen Indicatie WAO/… WW en 
ZW 
 
f. Neem eventueel componenten op 
tabblad 4 over 
 
g. Neem eventueel verlofuren over 
 
h. Bewaak berekening 
Eindejaaruitkering aan het eind van 
het dienstverband of aan het eind 
van het kalenderjaar 

 

a. Normale verloning 

 Vanaf maart 2016 
t/m november 2016 

Vanaf april 2016 
t/m december 2016 

Vanaf mei 2016 

01-10-1950  t/m 30-06-1951 
 

65 jaar + 6 maanden 
 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 Vanaf maart 2017 
t/m november 2017 

Vanaf april 2017 
t/m december 2017 

Vanaf mei 2017 

01-07-1951  t/m 31-03-1952 
 

65 jaar + 9 maanden 
 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 Vanaf maart 2018 
t/m november 2018 

Vanaf april 2018 
t/m december 2018 

Vanaf mei 2018 

01-04-1952  t/m 31-12-1952 
 

65 jaar + 12 maanden 
 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 
Zie boven 
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4-wekenverloning 

Procedure 

- Bepaal de datum waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt m.b.v. de geboortedatum. Gebruik 
de link op de laatste pagina van dit document. 

- Bepaal de periode welke voorafgaat aan de AOW-datum. 
- De uit te voeren acties in deze periode vindt u in de kolom 1 rechts van het blok waarin de 

geboortedatum valt. 
- De periode daarna kijkt u in kolom 2 van hetzelfde blok. Dit is de periode waarin de AOW-

leeftijd wordt bereikt. U voert deze acties uit. 
- De perioden daarna kijkt u in kolom 3 van hetzelfde blok. 

 

Kolom: 1 2 3 

 Periode vóór bereiken 
AOW-leeftijd 

Periode waarin de AOW-leeftijd 
wordt bereikt 

Elke volgende periode 

Geboortedatum Vanaf 2015 periode 1 
t/m 2015 periode 12 

Vanaf 2015 periode 2  
t/m 2015 periode 13 

Vanaf 2015 periode 3 

01-11-1949  t/m 30-09-1950 
 

65 jaar + 3 maanden 

a. Datum uit dienst: 
laatste dag van de 
periode 
 
b. Maak eindafrekening 
Vakantietoeslag en 
Eindejaaruitkering 
 
c. Bereken eventueel 
handmatig 
Eindejaaruitkering 
 
d. Neem verlofuren mee 
naar nieuw 
dienstverband en boek 
deze af, of maak hiervan 
een eindafrekening 

a. Nieuw dienstverband 
 
b. Datum in dienst: 
1e dag van de periode 
 
c. Vul eventueel Functionele datum 
in dienst in 
 
d. Geen heffingskorting 
 
e. 3x geen Indicatie WAO/… WW en 
ZW 
 
f. Neem eventueel componenten 
op tabblad 4 over 
 
g. Neem eventueel verlofuren over 
 
h. Bewaak berekening 
Eindejaaruitkering aan het eind van 
het dienstverband of aan het eind 
van het kalenderjaar 
 

a. Normale verloning 

 Vanaf 2016 periode 3 
t/m 2016 periode 12 

Vanaf 2016 periode 4  
t/m 2016 periode 13 

Vanaf 2016 periode 5 

01-10-1950  t/m 30-06-1951 
 

65 jaar + 6 maanden 
 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 Vanaf 2017 periode 3 
t/m 2017 periode 12 

Vanaf 2017 periode 4  
t/m 2017 periode 13 

Vanaf 2017 periode 5 

01-07-1951  t/m 31-03-1952 
 

65 jaar + 9 maanden 
 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 Vanaf 2018 periode 3 
t/m 2018 periode 12 

Vanaf 2018 periode 4  
t/m 2018 periode 13 

Vanaf 2018 periode 5 

01-04-1952  t/m 31-12-1952 
 

65 jaar + 12 maanden 
 

 
Zie boven 

 
Zie boven 

 
Zie boven 
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Opmerkingen: 

• Bij een eindafrekening moeten altijd loonuren aanwezig zijn. 

• Geboren 01-11-1949 t/m 30-09-1950 wordt maand + 3 maanden. 

• Geboren 01-10-1950 t/m 30-06-1951 wordt maand + 6 maanden. 

• Geboren 01-07-1951 t/m 31-03-1952 wordt maand + 9 maanden. 

• Geboren 01-04-1952 t/m 31-12-1952 wordt maand + 12 maanden. 

• Geboren 01-01-1953 t/m 31-08-1953 wordt maand + 16 maanden. 

• Geboren 01-09-1953 t/m 30-04-1954 wordt maand + 20 maanden. 

• Geboren 01-05-1954 t/m 31-12-1954 wordt maand + 24 maanden. 

• Geboren vanaf 01-01-1955 wordt maand + 27 maanden. 

• Zie 
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/?sg_sessionid=1494854009_591
9a97942aca7.46127042&__sgtarget=-
1&__sgbrwsrid=810f88f70587f343dc8c5b5a1e3eeab2#sgbody-90024574 

 
-//- 

https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/?sg_sessionid=1494854009_5919a97942aca7.46127042&__sgtarget=-1&__sgbrwsrid=810f88f70587f343dc8c5b5a1e3eeab2#sgbody-90024574
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/?sg_sessionid=1494854009_5919a97942aca7.46127042&__sgtarget=-1&__sgbrwsrid=810f88f70587f343dc8c5b5a1e3eeab2#sgbody-90024574
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/?sg_sessionid=1494854009_5919a97942aca7.46127042&__sgtarget=-1&__sgbrwsrid=810f88f70587f343dc8c5b5a1e3eeab2#sgbody-90024574

