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Veilig inloggen 
met de 
DigiD app

Met uw DigiD regelt u uw 
zaken veilig met de overheid. 
Ook met de SVB. De DigiD 
app is de makkelijkste manier 
om veilig in te loggen. U hoeft 
geen ingewikkeld wachtwoord 
meer te onthouden. U gebruikt 
een pincode die u zelf kiest. 

U kunt de DigiD app gratis 
downloaden.

Meer doen met internet? 
Gratis cursussen bij de bibliotheek

Een reis boeken, contact houden met familie die ver weg woont, kijken hoeveel 
AOW u krijgt… met internet is dat net even makkelijker. Misschien gebruikt u al 
internet, maar wilt u daar nog wat handiger in worden. 
Veel bibliotheken geven gratis cursussen. De cursussen zijn voor iedereen. Ook 
als u geen lid bent van de bibliotheek. Er zijn verschillende soorten cursussen. 
Voor iedereen zonder ervaring met internet én voor iedereen met al wat ervaring. 
Meer weten? Kom naar de bibliotheek of bel gratis 0800 023 4444.

Dit kunt u doen als 
u weinig geld heeft 

Ontvangt u alleen AOW? Of AOW met een 
klein pensioentje? Dan kan het moeilijk zijn om 
elke maand rond te komen. Dit kunt u doen:
• Ga naar toeslagen.nl. Misschien kunt u 

huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen.
• Bel met uw gemeente of kijk op de website 

van uw gemeente. Misschien hoeft u geen of 
minder gemeentelijke belastingen te betalen. 
Zoals onroerendezaakbelasting, rioolheffing 
en afvalstoffenheffing.

• Ga naar svb.nl/aio. Misschien kunt u een 
‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ 
(AIO) krijgen. De AIO-aanvulling is voor 
mensen die geen volledige AOW hebben, 
en weinig of geen inkomsten of vermogen 
hebben.

http://toeslagen.nl
http://svb.nl/aio


Hoeveel AOW 
krijgt u in 2020?

Wilt u weten hoeveel AOW u vanaf 
januari 2020 krijgt? Ga dan naar 
mijnsvb.nl. Daar vindt u uw 
persoonlijke AOW-overzicht.

Doe de check: 
past uw AOW nog 
bij uw situatie? 

Als u alleen woont, krijgt u een ander 
AOW-bedrag dan wanneer u een 
gezamenlijke huishouding heeft. Maar 
uw situatie kan veranderen. U gaat 
bijvoorbeeld alleen wonen. Of u gaat 
met iemand anders wonen. Uw AOW 
kan dan veranderen.

Tip! Check 1x per jaar of uw AOW nog 
past bij uw woonsituatie. Dit doet u 
eenvoudig door op onze website een 
aantal vragen te beantwoorden.
Ga naar svb.nl/aow/woonsituatie

Wijzigingen doorgeven
Geef een wijziging binnen 4 weken aan 
ons door. Op svb.nl/wijziging/aow ziet 
u welke wijzigingen u moet doorgeven 
en hoe u dit doet.

Met de 
Berichtenbox 
app mist u geen 
digitale post meer 

Post van de SVB direct lezen op uw 
mobiel of tablet? Dat kan met de 
Berichtenbox app van Mijn Overheid. 
Zodra er nieuwe post is, ontvangt u 
een melding. Zo mist u nooit post. 
Inloggen doet u makkelijk en snel met 
alleen een pincode. U activeert de 
app eenmalig met uw DigiD.

U kunt de Berichtenbox app gratis 
downloaden.

http://mijnsvb.nl
http://svb.nl/aow/woonsituatie
http://svb.nl/wijziging/aow


De betaaldagen van uw AOW in 2020

Ander bankrekeningnummer? 

Wilt u uw AOW voortaan op een ander bankrekeningnummer ontvangen?
Via mijnsvb.nl geeft u dat snel en veilig door.
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