
 

 

Uitgebreide toelichting op berekening vakantiegeld AOW 
 
De AOW-bedragen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon wordt 
halfjaarlijks geïndexeerd. Om de precieze AOW-bedragen uit te rekenen wordt het 
brutominimumloon omgerekend naar een nettominimumloon door rekening te houden met de 
belastingen, premies en heffingskortingen. De netto-AOW is een percentage van dit netto-
minimumloon. De netto AOW wordt vervolgens weer omgerekend naar een bruto-AOW bedrag. 
 
Oorzaak dalend bruto-vakantiegeld 
De oorzaak van het dalende bruto-vakantiegeld is dat sinds juli 2016 het minimumloon inclusief 
vakantiegeld voor een deel in de tweede schijf belast wordt. Daardoor is de belasting die berekend 
wordt relatief hoger over het vakantiegeld dan over het minimumloon zonder vakantiegeld. Elk half 
jaar komt het vakantiegeld voor een iets groter gedeelte in de tweede belastingschijf terecht, 
waardoor elk jaar het netto vakantiegeld van het minimumloon iets verder daalt (NB: wel blijft het 
totale nettominimumloon stijgen). Het belastingtarief in de tweede schijf is immers hoger dan in de 
eerste schijf. De daling van het netto vakantiegeld werkt vervolgens door in de berekening van het 
brutovakantiegeld voor de AOW-uitkeringen. 
 
In onderstaande tabel en de toelichting daarbij wordt de systematiek en de precieze achtergrond in 
meer detail uitgelegd.  
 

UITKERING Minimumloon Minimumloon AOW 50%  
AOW 
70% 

  (referentie) 
(incl. 
vakantiegeld)     

BRUTO 1565,40 1690,64 775,49 1136,13 

ZVW-werkgever 84,53 91,29 41,87 61,35 

      

 
  

Tabelloon belasting/jaar 18738 20250 9288 13608 

Heffing 1e schijf 6848,00 7303,00 1732,00 2537,00 

Heffing 2e schijf 0,00 109,00 0,00 0,00 

Gesaldeerde heffingskorting (2x) 4508,00 4484,00 2443,00 2881,00 

Belasting per jaar 2340,00 2928,00 0 0 

Belasting per maand 195 244 0 0 

      

 
  

NETTO LOON 1370,40 1446,64 733,62 1074,78 

      

 
  

VAKANTIEGELD     

 
  

BRUTO 125,24   50,18 70,26 

ZVW-werkgever 6,76   2,70 3,79 

Belasting per maand 49,00   0,00 0,00 

      

 
  

NETTO VAKANTIEGELD 76,24   47,48 66,47 

      

 
  

TOTAAL BRUTO 1690,64   825,67 1206,39 

TOTAAL NETTO 1446,64   781,10 1141,25 

 
 
Berekening vakantiegeld 
De berekening van het vakantiegeld werkt als volgt (cijfers juli 2017): Het bruto minimumloon is          
€  1.565,40 per maand, rekening houdende met de heffingskortingen en belastingtarieven wordt 
daar vervolgens €  195 per maand belasting over berekend. Het bruto referentieminimumloon 
inclusief vakantiegeld (8 %) is € 1.690,64, rekening houdende met de heffingskortingen en 
belastingtarieven wordt daar in totaal € 244 belasting per maand over berekend omdat hier de 
tweede schijf van toepassing wordt. Het verschil tussen de € 244 en € 195 belasting (25%) is de 
belasting over het vakantiegeld. 



 

 

 
Zo wordt het bruto vakantiegeld in het referentieminimumloon dus hoger, maar het netto bedrag 
lager. Op basis van dat netto bedrag wordt uw netto vakantiegeld bepaald. Dat netto AOW-
vakantiegeld wordt weer omgerekend naar bruto. Maar omdat het netto vakantiegeld dus daalt, 
daalt hier ook het bruto-bedrag. 
 
De uitsplitsing van de loonheffing in het referentieminimumloon en in de AOW kunt u vinden in de  
rekenregels (bijlage II.1): 
 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid/documenten/regelingen/2017/06/15/rekenregels-juli-2017-bijlage-ii.1---ii.3 
De systematiek van bovenstaande berekening staat verder beschreven in de Algemene 
Ouderdomswet (art. 9), de Wet financiering sociale verzekeringen (art. 2) en in de Wet op de 
loonbelasting 1964 (art. 22). 
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