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Betreft: AOW-compensatieregeling 

Geachte heer IJspelder, 

Naar aanleiding van uw e-mails van 8 juni en 16 juli jl. informeer ik u als volgt. 

1 Feiten en omstandigheden 

In aanvulling op het zogenaamde FLO-overgangsrecht is door sociale partners -
gegeven de opschuivende AOW-leeftijd - een AOW-compensatieregeling 
afgesproken. Deze geldt voor de (ex-)ambtenaren die vóór 1 januari 2013 gebruik 
maakten van het FLO-overgangsrecht en op 29 oktober 2016 inactief waren. 
Hieronder wordt verstaan volledig buitengewoon verlof, onbezoldigd volledig verlof 
of ontslag (met ABP-Keuzepensioen). Was de (ex-)ambtenaar inactief op 29 
oktober 2016 en is men van het FLO-overgangsrecht gebruik gaan maken in de 
periode 1 januari 2013 tot 29 oktober 2016 dan komt diegene alleen onder 
voorwaarden in aanmerking voor AOW-compensatie nl. wanneer men de 
ingangsdatum van het FLO-overgangsrecht niet kon of mocht opschuiven. 

De AOW-compensatie houdt in dat de (ex-)ambtenaar gedurende zijn AOW-hiaat 
(65 tot de voor hem geldende AOW-leeftijd met een maximum van 24 maanden 
(67 jaar)) recht heeft op een maandelijkse bruto compensatie van de AOW. Indien 
de (ex-)ambtenaar de leeftijd van 65 reeds is gepasseerd, vindt betaling ineens 
plaats van de reeds verstreken maanden. Er zijn op het moment van uitvoering 
van de regeling derhalve 3 groepen te onderscheiden: 

1. De groep die reeds de verhoogde AOW-leeftijd heeft bereikt en dus een 
eenmalige AOW compensatie krijgt. 

2. De groep die nog niet de verhoogde AOW-leeftijd heeft bereikt maar al wel 
65 jaar of ouder is. Deze groep ontvangt zowel een eenmalige AOW-
compensatie over de periode 65 jaar tot aan nu en een maandelijkse, nl. 
vanaf nu tot aan 67 jaar. 

3. De groep die nog niet de verhoogde AOW-leeftijd heeft bereikt en nu ook 
nog geen 65 is. Deze groep heeft recht op een maandelijkse AOW-
compensatie vanaf het moment dat de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt 
tot aan 67 jaar. 
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In het verleden is reeds met de Belastingdienst afgestemd dat de uitkeringen gedurende 
het gedeeltelijk betaald verlof op grond van het FLO-overgangsrecht een regeling voor 
vervroegde uittreding (RVU) vormen. De levensloopuitkeringen niet. Zie voor een 
uitgebreide beschrijving van het FLO-overgangsrecht en de fiscale gevolgen het Handboek 
FLO-overgangsrecht op www.vng.nl. 

2 Uw verzoek 

U verzoekt mij aan te geven of de regeling dient te worden aangemerkt als een RVU in 
de zin van artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). 
Zoals telefonisch besproken op 16 juli jl. ga ik in deze brief ook in op de overige 
gevolgen voor de loonheffingen. 

3 Standpunt Belastingdienst 

Ik ben van mening dat de AOW-compensatieregeling is aan te merken als een RVU in de 
zin van artikel 32ba van de Wet LB. Dit geldt zowel voor de eenmalige AOW-compensatie 
als de maandelijkse. 

4 Toelichting standpunt 

Onder een RVU in de zin van artikel 32ba, zesde lid, Wet LB wordt verstaan: een regeling 
of een gedeelte van een regeling dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hee� 
voorafgaand aan het ingaan van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling of de 
Algemene Ouderdomswet te voorzien in één of meer uitkeringen of verstrekkingen ter 
overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de uitkering ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet dan wel tot het aanvullen van uitkeringen ingevolge een 
pensioenregeling. 

Het FLO-overgangsrecht biedt een overbrugging tot het ingaan van de AOW-uitkering op 
het moment dat de (ex-)ambtenaar 65 wordt. De AOW-leeftijd is echter na invoering van het 
FLO-overgangsrecht opgeschoven. Voor de groep ambtenaren die daar geen rekening mee 
heeft kunnen houden, is de AOW-compensatieregeling ingevoerd. Deze is bedoeld om de 
(ex-)ambtenaar alsnog te voorzien van een uitkering in de maanden waarin hij geen recht 
heeft op een AOW-uitkering. Hieruit blijkt dat de regeling uitsluitend ten doel heeft de 
periode tot aan de AOW-leeftijd financieel overbrugbaar te maken. De regeling staat verder 
alleen open voor (ex-)ambtenaren die gebruik kunnen maken van het FLO-overgangsrecht. 
Dit is alleen voorbehouden aan ambtenaren die recht hebben op FLO (55 jaar en ouder). 

5 Gevolgen loonheffingen 

• De werkgever is op grond van artikel 32ba, eerste lid, Wet LB een eindheffing
van 52% verschuldigd over zowel de eenmalige als de maandelijkse AOW-
compensatie.

• Omdat de uitkering niet een onmiddellijke tegenprestatie vormt voor bepaalde
arbeid maar zijn oorzaak vindt in het voorheen verrichten van arbeid door de
(ex-)ambtenaar is er sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking (groene
tabel).
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• Omdat er sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking zijn er op grond

van artikel 16, tweede lid, onderdeel a, Wet financiering sociale

verzekeringen geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

• De eenmalige AOW-compensatie is geen afkoopsom maar vormt

achterstallig tijdvakloon. De compensatie wordt genoten in de maand

waarin deze wordt uitbetaald met toepassing van de groene tabel voor

bijzondere beloningen. Let op: indien de ambtenaar uit dienst is en de 

werkgever geen regulier loon meer uitbetaald geldt dat het bedrag moet 

worden herleid naar een tijdvakloon. Zie voor meer informatie bladzijde 86 

en 87 van het Handboek Loonheffingen 2018 (uitgave 1 juli).

• De maandelijkse compensatie wordt genoten in de maand waarin de 

compensatie wordt uitbetaald met toepassing van de groene tijdvaktabel.

• De werkgever is op grond van artikel 42, eerste lid, onderdeel b, 

Zorgverzekeringswet (Zvw) juncto artikel 5.1, tweede lid, onderdeel a,

Regeling Zorgverzekering geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd over

de eenmalige/maandelijkse AOW-compensatie.

• De werkgever is op grond van artikel 43, tweede lid Zvw juncto artikel 49,

tweede lid, Zvw gehouden de bijdrage Zvw in te houden / af te dragen aan

de Belastingdienst. Voor de eenmalige compensatie geldt hetgeen is

opgenomen op bladzijde 87 van het Handboek Loonheffingen 2018

(uitgave 1 juli).

Hoogachtend, 

Mw. mr. J.A.H. van der Linden De heer r. W. Vedder 
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