Loonstrookcorrectie februari 2019
Bij een aantal defensiemedewerkers zijn fouten geslopen in de loonstrook van januari 2019. U bent
hierover geïnformeerd via een nieuwsbericht op het intranetportaal van Defensie. Deze fouten zijn
hersteld en de correcties ziet u op deze loonstrook. In dit bericht geven wij u een toelichting op die
correcties en leest u hoe u de correcties herkent op uw loonstrook. Dit bericht bevat twee bijlagen.
Uw loonstrook en een uitleg over uw jaarinkomen ABP.
Voor wie zijn correcties op de loonstrook gemaakt?
1. Voor militairen die in januari een toelage ontvingen die ten onrechte is meegenomen in het
jaarinkomen ABP.
2. Voor defensiemedewerkers die geplaatst zijn in het buitenland en daar ook wonen.
Welke fouten worden hersteld?
1.Te hoog jaarinkomen ABP
Bij een aantal militairen is een incidentele toelage die zij in januari ontvingen, ten onrechte
meegenomen in de vaststelling van het jaarinkomen ABP. Het gevolg is dat het jaarinkomen ABP te
hoog is vastgesteld en er te veel pensioenpremie is ingehouden.
Hoe ziet u dat op uw loonstrook?
U ziet bij “cumulatieven” nu een ander jaarinkomen ABP staan dan in januari 2019. Dit nieuwe
bedrag is het correcte jaarinkomen ABP voor heel 2019. Het correcte jaarinkomen wordt ook
verwerkt door ABP.
In de kolom “omschrijving permanent” ziet u dat er een lagere pensioenpremie wordt ingehouden.
De pensioenpremie per maand staat op uw loonstrook als PREMIE OP/NP. U betaalt ook premie voor
arbeidsongeschiktheidspensioen, die wordt PREMIE AOP-BW (HOOG) genoemd.
De te veel betaalde premies OP/NP en AOP-BW (HOOG) uit januari vindt u terug in de kolom
“omschrijving incidenteel” als een positief bedrag. Goed om te weten is dat dit bedrag bruto is. Dat
betekent dat u er nog wel belasting over moet betalen (de loonheffing).
Naast de loonstrook vindt u als bijlage een uitleg van hoe het jaarinkomen ABP wordt vastgesteld.
Daarbij ziet u een persoonlijke berekening over de opbouw van uw jaarinkomen ABP. Heeft u
meerdere arbeidsrelaties dan ziet u voor alle arbeidsrelaties de berekening van het jaarinkomen ABP.
2.Te veel loonheffing ingehouden bij medewerkers wonend in het buitenland
Per 1 januari 2019 gelden er andere loonheffingstabellen voor alle werknemers die in het buitenland
wonen.
De Belastingdienst heeft tabellen met de loonheffing per land. In januari zijn die toegepast voor
defensiemedewerkers die in het buitenland wonen. Maar voor defensiemedewerkers die in het
buitenland geplaatst zijn én daar ook wonen geldt een uitzondering. Zij moeten worden behandeld
als inwoner van Nederland. Dat betekent dat deze groep te veel loonheffing heeft betaald. Als u te
veel heeft betaald, krijgt u dat deze maand terug.

Hoe ziet u dat op uw loonstrook?
U ziet onder het kopje “ omschrijving incidenteel” een positief bedrag staan bij loonheffing met de
data van de maand januari ervoor “ 01012019 31012019”.
3.Combinatie van correctie 1 en correctie 2
Het is mogelijk dat bij een aantal medewerkers zowel de correctie van het jaarinkomen ABP als de
correctie op het woonland uitgevoerd worden.
Hoe ziet u dat op uw loonstrook?
Op uw loonstrook ziet u onder het kopje “omschrijving incidenteel” de loonheffing staan. Deze
loonheffing bestaat uit de loonheffing die nog betaald moet worden vanwege het herstel van de
ABP-jaarinkomen (zie punt 1) en is verrekend met de loonheffing die te veel is ingehouden (zie punt
2). Als zich deze combinatie voordoet ziet u dat aan de data die erbij staan:
“01012019 28022019”.
Belastingtarief incidentele toelagen
De vergoeding van enkele inkomensbestanddelen zoals o.a. TOD, VVHO en waarnemingstoelage zijn
met ingang van dit jaar op de loonstrook onder het kopje ‘incidenteel’ opgenomen. Incidentele
inkomsten worden belast met een bijzonder tarief. In de loonstrook van januari is deze verandering
mogelijk samengevallen met een onjuiste inhouding van de pensioenpremie. De inhouding van de te
hoge pensioenpremie heeft geleid tot een netto lagere uitbetaling in januari. De onjuiste inhouding
van pensioenpremie is nu op de loonstrook van februari gecorrigeerd. Deze correcties vallen onder
het bijzondere tarief. In maart zal de loonstrook in principe geen correcties meer kennen, en worden
de aan u verrichte betalingen op gebruikelijke wijze zichtbaar.

