Toelichting op uw pensioenspecificatie 2018
Wijziging netto pensioenuitkering in 2018
Eind januari ontvangt u uw eerste pensioenuitkering van 2018. Uw bruto pensioenuitkering is met
1,35% verhoogd (zie de toeslagenbrief die u in december 2017 heeft ontvangen). Naast deze verhoging
is er een aantal wijzigingen in de belastingregels en de bedragen, waardoor de hoogte van uw
pensioenuitkering weer lager kan uitvallen. Deze belastingregels en de bedragen worden door de
overheid vastgesteld. Als pensioenfonds passen we deze regels toe. Wij hebben er zelf geen invloed
op. Hoeveel uw netto pensioenuitkering wijzigt hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw pensioen.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
 De inkomensgrenzen in de eerste drie belastingschijven zijn verlengd;
 De loonheffing in de tweede en derde belastingschijf is verhoogd met 0,05%;
 De loonheffing in de vierde schijf is verlaagd met 0,05%;
 De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is verhoogd van 5,4% naar 5,65%;
 De algemene heffingskorting en ouderenkorting zijn verhoogd.
Inhoudingen
Hieronder vindt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen.
Loonheffing
Over uw pensioen betaalt u loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dit heet ook wel
loonheffing. Hoe hoger uw pensioen, hoe meer u betaalt aan loonheffing. Er zijn vier verschillende
schijven voor de loonheffing. Iedere schijf heeft een eigen belastingtarief.
De tarieven voor de loonheffing per 1 januari 2018 zijn als volgt:

Loonheffingskorting
Iedereen in Nederland heeft recht op korting op de te betalen belasting. Dit is de zogenoemde
loonheffingskorting. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor verschillende heffingskortingen die
wij op uw Nedlloyd pensioenuitkering kunnen toepassen. De loonheffingskorting kan onder meer
bestaan uit de algemene heffingskorting en de ouderenkorting en is afhankelijk van de hoogte van uw
pensioenuitkering. Hoe hoger uw pensioenuitkering, hoe minder loonheffingskorting u op uw belasting
krijgt.
De hoogte van de loonheffingskorting per 1 januari 2018 is:
Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

Algemene heffingskorting *

€ 0 tot € 2.265

€ 0 tot en met € 1.157

ouderenkorting inkomen lager dan € 36.347

€0

€ 1.418

ouderkorting inkomen hoger dan € 36.346

€0

€ 72

* Tot een inkomen van € 20.143 ontvangt u de maximale heffingskorting, daarboven is dit inkomensafhankelijk
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Vanwege de Zorgverzekeringswet wordt op uw pensioenuitkering een inkomensafhankelijke bijdrage
ingehouden. Hoe hoger uw pensioenuitkering (met een maximum van €54.614), hoe hoger uw bijdrage
zorgverzekering. In 2018 is deze bijdrage 5,65% van uw pensioenuitkering. Is uw pensioenuitkering
hoger dan € 54.614? Dan betaalt u maximaal € 3.086 per jaar (5,65% x € 54.614 =). Per maand houden
wij dan € 257,14 op uw bruto pensioenuitkering in.
Voor specifieke vragen over de wettelijke bijdrage zorgverzekering verwijzen wij u naar informatie
van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

