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AOW en vakantiegeld. Wel of geen loonheffing verschuldigd? 
 

Met regelmaat worden er vragen gesteld over het netto vakantiegeld bij een AOW-

pensioenuitkering. Is er nu wel of geen loonheffing verschuldigd over het vakantiegeld? 

Of moet alleen een percentage aan Zvw-premie van het bruto-vakantiegeld worden 

afgetrokken? 

 

Deze problematiek speelt (met name) bij het berekenen van de betalingscapaciteit bij 

kwijtschelding voor AOW-gerechtigden. De website van de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) geeft antwoord op de vraag of er loonheffing verschuldigd is over de maandelijkse 

bruto AOW-pensioenuitkering. De bedragen met en zonder heffingskorting worden 

vermeld, omdat de AOW-gerechtigde ervoor kan kiezen om de heffingskortingen niet op 

de AOW-uitkering, maar op de “eigen” uitkering van de penioenverzekering toe te laten 

passen. Als hier voor gekozen is, dan is per definitie ook loonheffing (afhankelijk van de 

hoogte van het pensioen, maar minimaal 18,65%) verschuldigd over het AOW-

vakantiegeld. 

 

Het is iets lastiger wanneer de heffingskortingen wél op de AOW-uitkering worden 

toegepast. De website van de SVB vermeldt namelijk alleen het bruto-vakantiegeld per 

AOW-categorie. Met betrekking tot de maandelijkse AOW-uitkering wordt vermeld dat bij 

de categorieën “samenwonenden met een AOW-toeslag, waarbij de partner nog geen 

AOW ontvangt” het totaal aan heffingskortingen lager is dan de verschuldigde 

loonheffing. Dit betekent dat ook met toepassing van de heffingskortingen, op de 

maandelijkse AOW-uitkering een stukje loonheffing in mindering wordt gebracht. En dus 

ook (volledig) loonheffing moet worden toegepast op het vakantiegeld. 

 

Voor de categorie kwijtscheldingsgerechtigden met een AOW-uitkering, is vrijwel altijd 

sprake van alleen een AOW-uitkering, met soms een klein pensioentje. In die situaties 

worden de heffingskortingen altijd toegepast op de AOW-uitkering. Om het toepassen 

van het correcte netto vakantiegeld bij een AOW-uitkering te verduidelijken, is een en 

ander op de volgende pagina schematisch weergegeven. De geel gearceerde bedragen in 

de laatste kolom betreffen de netto vakantiegeld-bedragen per maand, die u voor de 

berekening van de betalingscapaciteit moet gebruiken. 

 

Mocht u ondanks deze toelichting toch nog vragen hebben met betrekking tot AOW en 

vakantiegeld? Stel uw vraag dan via het contactformulier op de website of rechtstreeks 

per mail via info@deridderba.nl. Ook voor andere vragen op het terrein van de 

kwijtschelding, invordering of heffing van lokale belastingen kunt u hier terecht! 

https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp
http://www.deridderba.nl/
mailto:info@deridderba.nl


 

 

Berekening netto vakantiegeld AOW 
 

 

 
Wie Bruto AOW 

bedrag 
Netto met 
heffingskorting 

Netto zonder 
heffingskorting 

Jaar bruto 
incl. bruto 
vak.geld 

Loonheffing 
18,65% 

Algemene 
Heffings-
korting 

Ouderen-
korting 

Alleenstaande 
ouderenkorting 

Verschuldigde 
Belasting per 
jaar 

Vakantie-
geld 
bruto 
maand 

Vakantie-
geld bruto 
jaar 

Alleenstaand € 1.138,15 € 1.075,55 € 864,14 € 14.516,00 € 2.707,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 436,00 € -61,00 € 71,56 € 858,72 

Getrouwd of 
samenwonen met 
partner zonder 
partnertoeslag 

€ 783,87 € 740,76 € 594,76 € 10.019,00 € 1.868,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 0,00 € -464,00 € 51,12 € 613,44 

Getrouwd of 
samenwonend met 
partner jonger dan 65 
en met recht op 
volledige 
partnertoeslag 

€ 1.542,26 € 1.364,77 € 1.170,44 € 19.734,00 € 3.680,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 0,00 € 1.348,00 € 102,24 € 1.226,88 

Getrouwd of 
samenwonend met 
partner jonger dan 65 
en met recht op een 
partnertoeslag minus 
10% 

€ 1.466,42 € 1.307,35 € 1.113,02 € 18.762,00 € 3.499,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 0,00 € 1.167,00 € 97,13 € 1.165,56 

 
Wie Bruto AOW 

bedrag 
Netto met 
heffingskorting 

Netto zonder 
heffingskorting 

Jaar bruto 
excl. bruto 
vak.geld 

Loonheffing 
18,65% 

Algemene 
Heffings-
korting 

Ouderen-
korting 

Alleenstaande 
ouderenkorting 

Verschuldigde 
Belasting per 
jaar 

Vakantie-
geld 
bruto 
maand 

Vakantie-
geld 
netto 
maand 

Alleenstaand € 1.138,15 € 1.075,56 € 864,14 € 13.657,00 € 2.547,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 436,00 € -221,00 € 71,56 € 67,62 

Getrouwd of 
samenwonen met 
partner zonder 
partnertoeslag 

€ 783,87 € 740,76 € 594,76 € 9.406,00 € 1.754,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 0,00 € -578,00 € 51,12 € 48,31 

Getrouwd of 
samenwonend met 
partner jonger dan 65 
en met recht op 
volledige 
partnertoeslag 

€ 1.542,26 € 1.364,77 € 1.170,44 € 18.507,00 € 3.451,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 0,00 € 1.119,00 € 102,24 € 83,16 

Getrouwd of 
samenwonend met 
partner jonger dan 65 
en met recht op een 
partnertoeslag minus 
10% 

€ 1.466,42 € 1.307,35 € 1.113,02 € 17.597,00 € 3.281,00 € 1.145,00 € 1.187,00 € 0,00 € 949,00 € 97,13 € 78,96 

 


