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Nieuwsbrief

Informatie bij uitkeringsspecificatie januari 2016
Zoals gebruikelijk vinden per 1 januari wijzigingen plaats in wettelijke
regels, die van invloed zijn op de inhoudingen op de
pensioenuitkering. Hierdoor zal de netto-pensioenuitkering afwijken
van het bedrag dat in december 2015 door SPF werd uitgekeerd. In
deze nieuwsbrief komen de belangrijkste wijzigingen aan de orde.

Januari 2016: netto-uitkering wijzigt
Voor het merendeel van de pensioengerechtigden zal de nettouitkering vanaf januari 2016 wijzigen. In grote lijnen zijn daar twee
oorzaken voor:
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1. In 2016 gelden nieuwe belastingtabellen. Het belastingtarief van de
eerste schijf is licht verhoogd. De tarieven van de tweede en de
derde schijf zijn daarentegen verlaagd. Sommige heffingskortingen
worden sneller afgebouwd of verdwijnen. Het percentage voor de
WLZ (Wet Langdurige Zorg), voorheen de AWBZ, is gelijk
gebleven.
2. Gewijzigde inkomensafhankelijke bijdrage van de
Zorgverzekeringswet. De wettelijk verplichte bijdrage voor de
Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt in 2016 hoger, namelijk 5,5%. In
2015 was deze 4,85%. SPF is verplicht deze bijdrage over een
inkomen van maximaal € 52.763 (was in 2015: € 51.976) per jaar in
te houden.
Dit zijn beslissingen van de overheid. Het pensioenfonds heeft hier
geen invloed op. Meer informatie hierover is te vinden op de website
van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Fiscale jaaropgave
De fiscale jaaropgave van het door SPF uitgekeerde pensioen over
2015 wordt in de loop van februari naar de huisadressen gestuurd en
in ‘Mijn pensioen’ (het digitale dossier) van de pensioengerechtigden
geplaatst. De fiscale jaaropgave is nodig bij de belastingaangifte over
het jaar 2015.
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Betaaldata 2016

Lagere belastingtarieven vanaf AOW-leeftijd

SPF zorgt ervoor dat het
pensioen op de 27ste van
de maand op de
bankrekening staat. Als de
27ste echter in een weekend
valt, is dat eerder het geval.

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Voor wie in
2016 de AOW-uitkering start, gelden vanaf dat moment de lagere
belastingtarieven. In de periode daarvoor gelden dus nog de hogere
belastingtarieven.
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Tijdelijke heffingskorting voor pensioengerechtigden
jonger dan de AOW-leeftijd beëindigd
Ter compensatie van een deel van de nadelige effecten door
verhoogde belastingen gold van 2013 t/m 2015 een tijdelijke
heffingskorting. Deze heffingskorting is vanaf 2016 door de overheid
afgeschaft. De heffingskorting gold onder meer voor personen die op
31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hadden
bereikt en een uitkering ontvingen van een pensioen- of VUT/
prepensioenregeling.
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 Geef het volledige IBAN door (voor Nederland 18-tekens lang). Bij

December

20

een buitenlandse bankrekening dient ook de BIC/Swift-code van
de bank te worden opgegeven.
 Voeg bij het schriftelijk, ondertekend verzoek om het IBAN te
wijzigen een kopie van een bankafschrift of een print van
internetbankieren, waarop het IBAN, de naam en het adres
vermeld zijn. Tevens dient een kopie van uw identiteitsbewijs te
worden bijgevoegd.

Naheffing
inkomstenbelasting
Een naheffing van
inkomstenbelasting kan
onder meer worden
voorkomen door te kiezen
om door SPF maandelijks
meer loonheffing te laten
inhouden.
SPF kan echter niet het
bedrag berekenen
waarmee de loonheffing
aangepast moet worden.
De hoogte van de
aanpassing dient men zelf
(mogelijk met hulp van een
financieel adviseur) te
berekenen en schriftelijk
door te geven aan SPF.

Toekomstige wijziging van bankrekeningnummer
Wie zijn SPF-pensioenuitkering op een andere bankrekeningnummer
wil laten overmaken, moet dat schriftelijk (met een handtekening en
vermelding van het administratienummer) doorgeven. Hierbij moet het
volgende in acht worden genomen:

