
 

 

             Bijlagen bij LOGA-brief U202100492 

 

A. Vaststellen (virtueel) nettoresultaat van bruto AOW-compensatie 

 

De uitbetalingen van de bruto AOW-compensatie heeft plaatsgevonden als   

1. een eenmalige bruto uitbetaling AOW-compensatie omdat op het moment van uitbetalen de 

periode (geheel of gedeeltelijk) waarover aanspraak bestond op AOW-compensatie in het verleden 

lag, of  

2. maandelijkse uitbetalingen bruto AOW-compensatie. 

 

Ad 1. Uitbetaling eenmalige bruto AOW-compensatie: op het moment van uitbetalen lag de periode 

(geheel of gedeeltelijk) waarover aanspraak bestond op AOW-compensatie in het verleden. 

Voor de verrekening van de bruto aanspraken met de netto aanspraken wordt het (virtueel) 

nettoresultaat van de eenmalig uitgekeerde bruto AOW-compensatie in 2018 vastgesteld door: 

het bruto AOW-compensatiebedrag te verminderen met: 

− het percentage bijzonder tarief groene tabel zonder loonheffingskorting behorend bij een 

jaarsalaris tussen € 34.405 en € 68.508 (zie tabel 2018) en 

− het percentage ZVW-premie, in 2018 zijnde 5,65%. 

 

Indien de eenmalige uitbetaling van een bruto AOW-compensatiebedrag in een ander jaar plaatsvond 

wordt dezelfde systematiek gehanteerd met de percentages van dat kalenderjaar. 

 

 

Ad 2. Er was in het verleden sprake van maandelijkse uitbetalingen bruto AOW-compensatie. 

Vanaf 2018 is uitvoering gegeven aan de aanspraken op bruto AOW-compensatie en zijn/worden de 

bruto AOW-compensatiebedragen bruto per maand uitbetaald aan de ambtenaar. Voor de verrekening 

van de bruto aanspraken met de netto aanspraken wordt het (virtueel) nettoresultaat van de 

maandelijkse bruto AOW-compensatiebedragen vastgesteld door : 

  het bruto AOW-compensatiebedrag te verminderen met: 



 

 

− de loonheffing uit de groene maandtabel, jonger dan de AOW-leeftijd, zonder  

loonheffingskorting, en 

− het van toepassing zijnde percentage ZVW-premie. 

In onderstaande tabel is dit verwerkt. 

 

 

B. Netto AOW-compensatie 

 

Voor het vaststellen van de maandelijkse netto vakantietoeslag wordt uitgegaan van de volgende 

inhoudingen op de bruto vakantietoeslag per maand: 

1. Het van toepassing zijnde ZWV-percentage 

2. Bijzonder tarief groene tabel, zonder loonheffingskorting behorende bij een jaarloon van 

€ 37.971 tot € 49.324 en ouder dan de AOW-leeftijd.  

 

 

 

Jaarloon

 

 zonder loon-

heffingskorting

zonder

loonheffings-

korting

zonder

loonheffings-

korting

  standaard

tarief

verrekenings-

percentage

loonheffings-

korting

 standaard

tarief

verrekenings-

percentage

loonheffings-

korting

 standaard

tarief

verrekenings-

percentage

loonheffings-

korting

 0  37,10%  0,00%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00% 

 7.647  37,10%  37,10%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00% 

 16.521  37,10%  37,10%  0,00%  19,20%  19,20%  0,00%  19,20%  19,20%  0,00% 

 21.044  37,10%  37,10%  5,98%  19,20%  19,20%  3,09%  19,20%  19,20%  3,09% 

 35.130  37,10%  37,10%  5,98%  19,20%  19,20%  3,09%  37,10%  37,10%  3,09% 

 35.942  37,10%  37,10%  5,98%  37,10%  37,10%  3,09%  37,10%  37,10%  3,09% 

 37.971  37,10%  37,10%  5,98%  37,10%  37,10%  18,09%  37,10%  37,10%  18,09% 

 49.324  37,10%  37,10%  5,98%  37,10%  37,10%  3,09%  37,10%  37,10%  3,09% 

 68.508  49,50%  49,50%  0,00%  49,50%  49,50%  0,00%  49,50%  49,50%  0,00% 

met loonheffingskorting* met loonheffingskorting* met loonheffingskorting*

*Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen.

U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 9.3.6 van het 'Handboek loonheffingen 2021'.

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder AOW-leeftijd en ouder

 Geboren in 1945 of eerder Geboren in 1946 of later



 

 

Dit leidt tot de volgende tabel met netto AOW-compensatiebedragen inclusief vakantiegeld. 

 

 

 

C. Verschil (virtueel) netto resultaat bruto AOW-compensatie en netto AOW-compensatie 

Het verschil tussen het netto resultaat van een maandelijks uitbetaalde bruto AOW-compensatie en het 
netto recht op AOW-compensatie is zichtbaar in onderstaande tabel. 
 

 

  



 

 

D. Gebruteerd uitbetalen van het recht op netto AOW-compensatie 

 

Ad 1. (Een deel van) de periode waarin aanspraak bestaat op netto AOW-compensatie ligt in het 

verleden, daardoor is sprake van een eenmalige betaling. 

 

Het verschil tussen het berekende nettoresultaat van de bruto AOW-compensatie en de netto AOW-

compensatie over de periode die in het verleden ligt, leidt tot een eenmalige uitbetaling van een netto 

bedrag. Dit nettobedrag wordt omgerekend naar een bruto uit te betalen bedrag. 

 

 

Bij de brutering wordt rekening gehouden met het percentage bijzonder tarief, groene tabel, zonder 

loonheffingskorting, behorende bij een jaarloon van € 37.971 tot € 49.324 (zie afbeelding hierboven) en 

de van toepassing zijnde ZVW, in 2021 5,75%. 

 

Jaarloon

 

 zonder loon-

heffingskorting

zonder

loonheffings-

korting

zonder

loonheffings-

korting

  standaard

tarief

verrekenings-

percentage

loonheffings-

korting

 standaard

tarief

verrekenings-

percentage

loonheffings-

korting

 standaard

tarief

verrekenings-

percentage

loonheffings-

korting

 0  37,10%  0,00%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00% 

 7.647  37,10%  37,10%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00%  19,20%  0,00%  0,00% 

 16.521  37,10%  37,10%  0,00%  19,20%  19,20%  0,00%  19,20%  19,20%  0,00% 

 21.044  37,10%  37,10%  5,98%  19,20%  19,20%  3,09%  19,20%  19,20%  3,09% 

 35.130  37,10%  37,10%  5,98%  19,20%  19,20%  3,09%  37,10%  37,10%  3,09% 

 35.942  37,10%  37,10%  5,98%  37,10%  37,10%  3,09%  37,10%  37,10%  3,09% 

 37.971  37,10%  37,10%  5,98%  37,10%  37,10%  18,09%  37,10%  37,10%  18,09% 

 49.324  37,10%  37,10%  5,98%  37,10%  37,10%  3,09%  37,10%  37,10%  3,09% 

 68.508  49,50%  49,50%  0,00%  49,50%  49,50%  0,00%  49,50%  49,50%  0,00% 

*Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen.

U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 9.3.6 van het 'Handboek loonheffingen 2021'.

 Geboren in 1945 of eerder Geboren in 1946 of later

met loonheffingskorting* met loonheffingskorting* met loonheffingskorting*

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder AOW-leeftijd en ouder


