
Toelichting inkomensoverzicht voormalig militair ambtenaar 
 

Hieronder wordt een toelichting gegeven op het inkomensoverzicht van de tegemoetkoming 

AOW-hiaat voor voormalig militair ambtenaren. De hoogte van de daadwerkelijk uit te 

betalen tegemoetkoming wordt berekend kort voorafgaand aan het moment dat de leeftijd 

van 65 jaar wordt bereikt. De berekening vindt plaats op basis van de situatie op dat 

moment, inclusief de berekeningsvoorschriften uit het ABP pensioenreglement en de wet. 

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gedurende de uitbetaling daarvan aangepast als 

de situatie of uitgangspunten wijzigen. 

 

In dit inkomensoverzicht wordt op basis van de huidige gegevens en uitgangspunten een 

overzicht gegeven van de verwachte inkomsten in de AOW-gat-periode.  

 

Het inkomensoverzicht bevat twee kolommen: 

A. ‘AOW-gat compensatie’ heeft betrekking op uw huidige situatie in de periode vanaf 

65 jaar tot uw (verhoogde) AOW-leeftijd.  

B. ‘Gerechtvaardigde aanspraak’ geeft de situatie weer, indien de AOW-leeftijd en 

pensioenleeftijd niet zouden zijn verhoogd.  

Hieronder lichten we de verschillende inkomenselementen toe. 

 

1. Uitkering ouderdomspensioen per maand 

Dit betreft de bruto ABP-ouderdomspensioenuitkering per maand vanaf 65 jaar, conform het 

ABP-pensioenreglement voor voormalige militair ambtenaren. 

 

2.  AOW-uitkering 

Het betreft hier de bruto AOW-uitkering die u krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

vanaf de AOW-leeftijd, inclusief vakantiegeld. Op basis van de bedragen per 1 juli 2017 

ontvangt een gehuwde € 851,-. Voor een alleenstaande is dit bedrag € 1.232,- bruto per 

maand. 

 

3. Tegemoetkoming AOW-hiaat 

De tegemoetkoming AOW-hiaat bestaat uit: 

3.1. de tegemoetkoming AOW-uitkering 

Deze tegemoetkoming wordt verstrekt voor het gemis aan AOW-uitkering. De 

tegemoetkoming is een bruto bedrag, maar wordt zo vastgesteld dat het netto bedrag 

dat hieruit volgt even hoog is als de netto AOW-uitkering vanaf de AOW-leeftijd. Bij de 

berekening van de verschuldigde loonheffing worden heffingskortingen toegepast. 

3.2. de aanvullende 90% maatregel  

Indien het totaalbedrag van de tegemoetkoming AOW-uitkering (onder 3.1) 

vermeerderd met het ABP-pensioen dat u bij 65 jaar kunt laten ingaan netto minder 



bedraagt dan 90% van uw gerechtvaardigde aanspraak, dan wordt uw tegemoetkoming 

bruto zodanig aangevuld dat deze in ieder geval gelijk is aan 90% van uw 

gerechtvaardigde aanspraak. Onder uw gerechtvaardigde aanspraak wordt verstaan het 

bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar 

zouden zijn uitgekeerd als ware de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar. 

Het bruto bedrag uit deze maatregel leidt ertoe dat het netto inkomen in situatie A 

minimaal 90% is van het netto inkomen in situatie B. 

 

Op de daadwerkelijke betaalspecificatie wordt alleen het totaalbedrag van de 

tegemoetkoming AOW-hiaat vermeld. 

 

4. Totale bruto maandinkomen 

Het totale bruto maandinkomen is de optelsom van componenten 1. tot en met 3.  

 

5. Loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet 

Onder 5. wordt de verschuldigde loonheffing – inclusief de individuele bijdrage voor de 

Zorgverzekeringswet – vermeld uitgaande van het bruto inkomen vermeld onder 4. Bij de 

berekening van de loonheffing wordt standaard rekening gehouden met de toepassing van 

loonheffingskortingen.  

 

6. Totale netto maandinkomen 

Het totale netto maandinkomen onder 6. is het bruto maandinkomen onder 4. verminderd 

met de verschuldigde loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet onder 5. 

 

Disclaimer 

Bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming AOW-hiaat wordt rekening gehouden 

met de toepassing van loonheffingskortingen en worden overige inkomsten en/of 

aftrekposten buiten de berekening gelaten. 

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, is dit een overzicht opgesteld op basis van de huidige 

gegevens en uitgangspunten. De daadwerkelijk uit te betalen tegemoetkoming wordt 

berekend kort voorafgaand aan het moment dat de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Aan 

dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 


