
 

 

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij 

 

INKOMEN 

 

AOW 

 De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat 

uw AOW drie maanden na uw 65e verjaardag in. 65 jaar op of na september 

2015, maar vóór 1 juli 2016? Uw AOW gaat dan zes maanden na uw 65e in. 

 De partnertoeslag AOW verandert. Als u na 31 december 1949 bent geboren, 

krijgt u in 2015 voor het eerst AOW. Hebt u een partner die de AOW-leeftijd 

nog niet heeft bereikt, dan heeft u in geen geval recht op de partnertoeslag-

AOW.  

Hebt u in 2014 al AOW én een jongere partner, maar u hebt geen 

partnertoeslag (bijvoorbeeld om dat uw jongere partner inkomsten heeft), dan 

kunt u vanaf 2015 geen partnertoeslag meer ontvangen, ook niet als de 

inkomsten van uw partner wegvallen. 

Ontving u wel al partnertoeslag, dan houdt u deze. Als het inkomen van uw 

partner daalt, gaat de toeslag omhoog, maar nooit meer dan het maximum van 

een gehuwden-AOW. 

 De partnertoeslag-AOW is 10% lager als uw gezamenlijke inkomen meer is dan 

bruto € 2627,56 per maand. 

 De Koopkrachttegemoetkoming Ouderen Belastingplichtigen (KOB), die u naast 

de AOW ontvangt heet vanaf 2015 inkomensondersteuning AOW. Het bedrag is 

bruto per maand € 25,35.  

De hoogte van de inkomensondersteuning AOW hangt vanaf 2015 bovendien af 

van het aantal jaren dat u in Nederland hebt gewoond. Hebt u een volledige 

AOW, dan ontvangt u ook een volledige inkomensondersteuning AOW. 

 Ontvangt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), een AIO-

uitkering omdat uw totale inkomen aan AOW en pensioen minder is dan het 

minimumloon, dan wordt de inkomensondersteuning AOW vanaf 1 januari 2015 

niet meer in mindering gebracht op de AIO. 

 Kijk voor de nieuwe AOW-bedragen per 1 januari op de website van de Sociale 

Verzekeringsbank: 

http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp#vtma3 

 

Aanvullend pensioen 

 De hoogte van uw aanvullend pensioen in 2015 wordt bepaald door uw 

pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar. U ontvangt van hen bericht hierover. 

 Afkoop klein pensioen. Wordt vanaf 2015 een pensioenrecht van minder dan € 

460 bruto per jaar afgekocht, dan heeft de ontvanger het keuzerecht om de 

afkoopsom uit te stellen tot de eerste maand waarin de eerste AOW wordt 

ontvangen. Hiermee kunt u voorkomen dat de afkoop in mindering komt op de 

partnertoeslag AOW (als u die ontvangt uiteraard). 

 

Sociale verzekeringsuitkeringen 

 Kostendelersnorm. Vanaf 1 januari 2015 geldt de zogenaamde 

kostendelersnorm voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en 

uitkeringen die daarmee te maken hebben (WWB, AIO, IOAW en IOAZ). Deze 

http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp#vtma3


 

 

norm heeft tot gevolg dat mensen met een dergelijke uitkering die met iemand 

anders in één huis wonen die ook een uitkering of inkomen heeft, een lagere 

uitkering ontvangen. De uitkering wordt vervolgens in drie jaar verlaagd. 

 Ontvangers van een Anw-uitkering krijgen in juli 2015 met de 

kostendelersnorm te maken. Het uitkeringsbedrag daalt in vijf jaren tot 

maximaal 50 procent van het minimumloon. 

 Algemene Nabestaanden wet (Anw). Kijk voor de nieuwe Anw-bedragen per 1 

januari op de website van de Sociale Verzekeringsbank: 

http://www.svb.nl/int/nl/anw/uitbetaling/bedragen_anw/index.jsp 

 

Werk 

 De ontslagvergoeding via de zogenaamde kantonrechtersformule vervalt per 1 

juli 2015. 

 Via de Wet Werk en Zekerheid komt per 1 juli 2015 in plaats daarvan een 

transitievergoeding: 

o bij ten minste twee jaar dienstbetrekking en contractbeëindiging op 

verzoek van de werkgever (ook bij tijdelijke contracten), ontvangt de 

werknemer: over de eerste 120 maanden, 1/6 maandsalaris per zes 

maanden bij ontslag. De maanden daarna een kwart maandsalaris per zes 

maanden. 

o Voor 50-plussers gelden vanaf het 50ste jaar aanvullende regels. Bij een 

dienstverband van ten minste tien jaar ontvangt de werknemer 1 

maandsalaris per dienstjaar. Deze regel geldt alleen voor bedrijven met 

ten minste 25 werknemers. 

o De hoogte van de transitievergoeding is nooit meer dan € 75.000 of één 

jaarsalaris als dat meer is. 

o De transitievergoeding gaat niet gelden voor medewerkers die AOW 

ontvangen, ook als ze al in dienst waren voordat ze AOW ontvingen. 

 Tijdelijke contracten mogen vanaf 1 juli 2015 nog slechts tot maximaal twee 

jaar worden verlengd, daarna is er sprake van een vast contract 

 Als de werkgever de werknemer wil behouden, maar wel op een tijdelijk 

contract, dan moet vanaf 1 juli 2015 tussen twee contracten minstens zes 

maanden zitten (was drie maanden). 

 Om iemand met AOW te ontslaan is vanaf 1 juli 2015 geen ontslagvergunning 

meer nodig van het UWV of de rechter, ook al is het arbeidscontract voordat 

het recht op AOW ontstond ingegaan. 

 

Belastingen 

 Tarief. AOW-gerechtigden betalen over de eerste €19.822 inkomsten 18,6% 

inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (was 18,35%), het tarief 

voor de tweede belastingschijf blijft gelijk op 24,1 procent. Ook de derde en 

vierde schijf veranderen niet (42, respectievelijk 52%). 

 Heffingskorting. Op het totale bedrag aan belasting en premies krijgt u een 

korting, de zogenaamde heffingskorting. De hoogte van de korting hangt af van 

leeftijd en inkomen. 

o De algemene heffingskorting voor AOW-gerechtigden is € 1.123, voor een 

verzamelinkomen tot € 19.822. 

http://www.svb.nl/int/nl/anw/uitbetaling/bedragen_anw/index.jsp


 

 

o Is het inkomen hoger, dan wordt de algemene heffingskorting met 2,32% 

afgebouwd.  

o AOW-gerechtigden hebben bovenop de algemene heffingskorting recht op 

een ouderenkorting. Deze is in 2015 €1.042 als het verzamelinkomen 

minder is dan €35.770. Is het inkomen hoger, dan is de ouderenkorting € 

152. 

o AOW-gerechtigden die alleengaand zijn, hebben ook nog recht op een 

extra heffingskorting van € 433. 

 Sparen en beleggen. U hoeft niet over uw gehele vermogen belasting te 

betalen. Een deel is via het zogenaamde heffingvrij vermogen vrijgesteld. De 

vrijstelling is per persoon.  

o Het algemene bedrag is in 2015 €21.330. 

o AOW-gerechtigden kunnen recht hebben een extra vrijstelling via de 

ouderentoeslag:  

o Tot een bruto inkomen van €14.431 is de ouderentoeslag €28.236.  

o Is het inkomen hoger dan € 14.431, maar minder dan € 20.075 bruto per 

jaar, dan is de ouderentoeslag €14.118.  

o Hebt u een fiscaal partner, dan kunt u beiden voor de ouderentoeslag in 

aanmerking komen, maar u moet dan allebei aan de voorwaarden 

voldoen. 

 Kamerverhuur. De vrijstelling voor kamerverhuur is in 2015 € 4.954. Zijn de 

huurinkomsten hoger, dan geldt de waarde van het verhuurde deel naar rato 

als uw vermogen. En telt dus mee voor uw inkomsten uit sparen en beleggen. 

 De hoogte van de belastingrente die de Belastingdienst in rekening brengt (of 

vergoedt) op onder andere een belastingaanslag inkomstenbelasting, 

erfbelasting en overdrachtsbelasting bedraagt per 2015 minimaal 4%. Dit geldt 

ook voor de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt als u 

een belastingaanslag te laat betaalt 

 

Toeslagen 

 Zorgtoeslag. Deze vervalt in 2015 als het inkomen van een alleenstaande meer 

is dan € 26.316. Hebt u een toeslagpartner, dan vervalt de zorgtoeslag als uw 

gezamenlijke inkomen hoger is dan € 32.655. Is uw belast inkomen uit sparen 

en beleggen (dus het bedrag boven het heffingvrij vermogen) meer dan € 

82.093, dan vervalt de zorgtoeslag ook. 

 Huurtoeslag. De maximale huur om voor huurtoeslag in aanmerking te komen 

is in 2015 € 710,67 per maand. 

 

Erven en schenken 

Ook de bedragen voor de schenk- en erfbelasting zijn aangepast. 

 

 Vrijstelling schenkbelasting. Voor kinderen de vrijstelling jaarlijks € 5.277. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig een 

vrijgesteld bedrag van € 25.322 te schenken. Wendt het kind (tussen 18 en 40) 

de schenking voor de eigen woning of voor een dure studie, dan is de 

vrijstelling € 52.752. 

 Vrijstelling erfbelasting. Voor partners van de overledene is de vrijstelling € 

633.014. Kinderen en kleinkinderen hebben recht op een vrijstelling van € 



 

 

20.047. Kinderen met een ziekte of handicap is dat € 60.138. Voor ouders is de 

vrijstelling € 47.477, voor alle anderen € 2.111. 

 Tarieven erf- en schenkbelasting 2015: 

Belast bedrag Partners/kinderen Kleinkinderen overigen 

Tot € 121.296 10% 18% 30% 

Meer dan € 121.296 20% 36% 40% 

 

      

      

      

 

 

Gezondheid 

Per 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van de langdurige zorg. Wilt u 

daar meer over weten, kijkt u op onze website: http://www.anbo.nl/raad-daad. 

Hieronder de meest belangrijke wijzigingen 

 Thuiszorg. Vanaf 1 januari wordt de wijkverpleging door uw zorgverzekeraar 

vergoed. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage verschuldigd.  

 De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, 

dagbesteding, begeleiding, woningaanpassing, GGZ-verblijf, en 

mantelzorgondersteuning. 

 De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt de AWBZ vanaf 2015. De Wlz 

heeft tot gevolg dat opname in een zorginstelling moeilijker wordt. De indicatie 

wordt zwaarder, dit om langer thuis blijven wonen te stimuleren. 

 Premie. De inkomensafhankelijke zorgpremie die op uw AOW en op uw 

pensioen wordt ingehouden daalt van 5,4% naar 4,85%. 

 Het wettelijk eigen risico zorgverzekering stijgt met € 15 naar € 375 per 

persoon per jaar. 

 De tegemoetkoming Eigen Risico en de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken 

en Gehandicapten (Wtcg) zijn in 2015 vervallen. De gemeenten worden 

verantwoordelijk voor het met maatwerk ondersteunen van deze groepen. 

 Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken kunnen in 2015 600 kilometer 

reizen tegen verlaagd tarief met Valysvervoer. 

 

Wonen 

U hebt een koopwoning 

 Eigen woning forfait. Dit is het bedrag dat bij uw inkomen wordt geteld bij uw 

aangifte inkomstenbelasting. Dit forfait gaat met 0,05 procentpunt omhoog 

naar 0,75% voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 

1.000.000. 

 De aftrek van hypotheekrente gaat met 0,5 procent omlaag tot maximaal 51 

procent. 

 Vanaf 1 januari 2015 kunt u uw huis alleen nog verkopen als het een 

energielabel heeft. 

 De BTW die u betaalt over arbeidsloon bij een verbouwing van uw woning die 

twee jaar of ouder is, is tot 1 juli 2015 6 procent. Daarna vervalt de tijdelijke 

verlaging van het tarief. 
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U hebt een huurwoning 

 De normale huurverhoging voor 2015 is nog niet bekend. Wel de 

inkomensafhankelijke huurverhoging, die in 2015 (voorlopig) voor het laatst 

plaatsvindt. Huishoudens met een inkomen tussen de € 34.229 en € 43.786 

krijgen een extra verhoging van 0,5%. Huishoudens met een inkomen van € 

43.786 of meer krijgen een verhoging van 2,5%. 

 De inkomensgrens voor een sociale huurwoning (huur lager dan €710,67 per 

maand) is € 34.911 bruto per jaar. 

 

 


