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Studie, onderzoek en stage in de Verenigde Staten
en de AOW
Wanneer je in Amerika gaat studeren, onderzoek gaat doen of stage gaat lopen, kan dat gevolgen hebben voor
de opbouw van en het recht op algemeen ouderdomspensioen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit
informatieblad beschrijft deze gevolgen.

AOW

√

De hoogte van een AOW uitkering wordt berekend over de
periode van waarin een persoon recht heeft opgebouwd. De
overheid houdt hierbij de periode aan tussen de 15 en de AOWleeftijd aan. Ieder jaar bouwt men circa 2% recht op AOW op. Ga
je in het buitenland wonen, studeren of werken, dan ben je in de
meeste gevallen niet meer verplicht verzekerd voor de AOW. Voor
ieder jaar dat je niet verzekerd bent, wordt de AOW-uitkering met
circa 2% gekort.

√

De opleiding moet leiden tot een beroep. Met diploma’s van
Amerikaanse universiteiten zal een baan kunnen worden
gezocht in branches waarin dit diploma gewenst is. Doorgaans
zal een opleiding aan een Amerikaanse universiteit dus aan
deze voorwaarde voldoen.
Je moet jonger zijn dan 30 jaar.

Het ontvangen van een beurs van de Amerikaanse universiteit, een
beurs van een Nederlandse instelling (zoals het recht op
studiefinanciering in het buitenland) of een beurs van het Fulbright
Center, staat een verzekering voor de AOW niet in de weg. Je kan
verzekerd blijven, op voorwaarde dat je geen (neven-)
werkzaamheden verricht in de VS en geen andere vergoedingen
hoger dan € 150 per maand ontvangt (bijvoorbeeld een baantje op
de campus) voor eventuele werkzaamheden inherent aan de studie.
Daarnaast dien je te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden
voor studie en de leeftijdsgrens van 30 jaar.

Er bestaat een aantal uitzonderingen:
√ Je wordt door de Nederlandse overheid naar Amerika
uitgezonden.
√ Je wordt door de werkgever tijdelijk naar Amerika
uitgezonden op basis van een officiële detacheringsverklaring.
Informeer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de AOWopbouw doorgaat.
√ Je gaat voor een studie, onderzoek of een stage in het kader
van je studie naar de VS.
Hieronder worden de voorwaarden in de verschillende situaties
besproken: studie, stage en onderzoek.

De instantie in Nederland die de AOW-uitkering regelt is de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB baseert de uitkering op de
gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Je bent
volgens de wet verplicht, in geval van een verblijf van langer dan
acht maanden in het buitenland, je uit te schrijven uit het GBA. Dit
wordt doorgegeven aan de SVB. Het advies van de SVB is, om vóór
je vertrek in het kader van een studie naar de VS, hiervan melding
te maken bij de SVB. Deze maakt een aantekening van je verblijf in
Amerika en het doel (studie) in je dossier. Meld aan de SVB ook dat
je terug bent in Nederland na afloop van je verblijf in de VS. Voldoe
je aan deze voorwaarden, dan zou je geen korting op je AOW
uitkering opgelegd horen te krijgen. Het is raadzaam schriftelijke
documentatie te bewaren, zoals een print van de verzonden en
ontvangen e-mails.

Studie
Het is wettelijk geregeld dat personen die aansluitend op het wonen
in Nederland en uitsluitend voor een studie naar Amerika gaan en
daar verblijven, verzekerd blijven voor de AOW. Personen in deze
situatie krijgen dus geen korting opgelegd voor de AOW. Er gelden
wel voorwaarden:
√ De studie moet voorbereiden op enig examen dat resulteert in
een door de instanties van het land (de VS) officieel erkend
diploma of getuigschrift.
√ De studie in de VS moet voldoen aan deskundige begeleiding of
toezicht door de onderwijsinstelling. Het onderwijs aan de
Amerikaanse universiteit dient in ieder geval 213 klokuren per
kwartaal te bedragen (informatie van SVB, d.d. 2011).

Ouder dan 30 jaar
Indien je ouder bent dan 30 jaar en je gaat voor een studie naar de
VS, dan zal de SVB toetsen in hoeverre je nog als ingezetene van
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Nederland kunt worden beschouwd voor je recht op AOW. Na
een periode van drie jaar toetst de SVB of er nog sprake is van
voldoende binding met Nederland en of het karakter van het verblijf
buiten Nederland nog steeds tijdelijk is. Het advies is om in deze
situatie voor je beoogde vertrek contact op te nemen met de SVB.

Het advies van de SVB luidt in deze situatie: meld je binnen een jaar
na je vertrek naar Amerika aan voor een vrijwillige verzekering.
Hiermee kun je je bijverzekeren om het recht op AOW te
behouden tijdens verblijf in het buitenland. De premie voor deze
verzekering voor 2016 is minimaal € 526 per jaar en maximaal €
5.261.

Stage

Adressen

Ga je in het kader van je studie stage lopen in de VS, dan blijf je
verzekerd voor de AOW wanneer je voldoet aan de volgende
voorwaarden:
√ Je staat ingeschreven als student aan een Nederlandse instelling
voor hoger onderwijs.
√ Je stage is inherent aan een studie. Dat wil zeggen: je stage
maakt onderdeel uit van je studie in Nederland.
√ Je verricht geen andere werkzaamheden dan je stage in de VS.
√ Je bent jonger dan 30 jaar.
√ Je ontvangt geen stagevergoeding in Nederland of in de VS of
een onkostenvergoeding voor je stage die hoger is dan € 150
per maand.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan zal de SVB je
beschouwen als zijnde werkzaam buiten Nederland en zal je
verzekering voor de AOW eindigen.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Kantoor Verzekeringen
Postbus 357
1180 AJ Amstelveen
Bezoekadres:
Van Heuven Goedhartlaan 1, Amstelveen
Contactgegevens:
http://www.svb.nl/int/nl/vv/additioneel/kantoor_verzekeringen.jsp
Disclaimer
Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld op
basis van openbare bronnen en informatie verstrekt door de Sociale
Verzekeringsbank. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend. Het Fulbright Center kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade voorvloeiend uit het gebruik van deze
informatie.

Onderzoek
Het ontvangen van een beurs van de Amerikaanse instelling of van
een studiebeurs vanuit Nederland (bijvoorbeeld een Fulbrightbeurs) en het ontvangen van betalingen voor je onderzoekswerkzaamheden, staan in principe verzekering voor de AOW niet
in de weg. Ontvang je salaris van de Amerikaanse instelling waar je
onderzoekt verricht, dan beschouwt de SVB je in dit geval als
werkzaam buiten Nederland. Je recht op AOW zal dan eindigen.
Echter, de SVB is van mening dat het verrichten van
werkzaamheden als (wetenschappelijk) onderzoeker niet valt onder
het begrip ‘studie’. In beginsel beschouwt de SVB onderzoekers niet
als studenten. De SVB gaat ervan uit, in het geval van het verrichten
van
onderzoek
er
van
een
formele
of
informele
arbeidsovereenkomst sprake is tussen de onderzoeker en de
instelling. Aangezien de status van student dus niet van toepassing is
op diegenen die onderzoek verrichten, vervalt volgens de SVB het
recht op AOW-verzekering tijdens verblijf in de V.S. Het advies is
dan ook wanneer je onderzoek gaat doen in de VS voor je beoogde
vertrek contact op te nemen met de SVB. Als je kunt aantonen dat
je in feite een onderzoeksstage gaat doen, dan zijn de voorwaarden
van toepassing zoals hierboven beschreven.

Vrijwillig verzekeren
Mocht je om welke redenen dan ook, door verblijf of werk in VS
niet meer verzekerd zijn voor de AOW, dan bestaat de
mogelijkheid je vrijwillig te verzekeren voor de AOW bij de SVB. Je
doet dat binnen één jaar na het einde van de verplichte verzekering
voor de AOW. Om voor de vrijwillige AOW-verzekering in
aanmerking te komen, moet je minstens één jaar verplicht
verzekerd zijn geweest. De verzekeringsduur van de vrijwillige
verzekering is beperkt tot tien jaar.
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