Nieuwsbrief januari 2021
(Extra uitgave voor pensioengerechtigden)

Wij hebben pensioennieuws voor u
Zoals gebruikelijk vinden per 1 januari wijzigingen plaats in wettelijke regels die van invloed zijn op de inhoudingen
op uw pensioenuitkering. Hierdoor wijkt uw netto-pensioenuitkering af van het bedrag dat u in december 2020 van
SPF ontving. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

Uw uitkeringsspecificatie
U ontvangt de uitkeringsspecificatie (en ook de jaaropgave in februari) op
papier, ook als u gekozen heeft voor digitale post. Onze excuses hiervoor.
Vanaf dit jaar hebben we een nieuw systeem om uw pensioen uit te betalen.
De uitkeringsspecificaties worden ook aangemaakt in dat nieuwe systeem. Dat
zorgt voor een aantal mooie verbeteringen. Helaas kan het systeem bij de
verzending nog geen rekening houden met uw keuze voor post of digitaal en
moeten we de uitkeringsspecificaties vooralsnog op papier versturen. We
hopen op uw begrip hiervoor. Waar we wel voor zorgen, is dat we de
uitkeringsspecificaties ook in uw digitale postmap zetten, in ‘Mijn SPF Pensioen’.

Januari 2021: netto-uitkering wijzigt
Ontvangt u per 1 januari een lagere netto-uitkering dan komt dit met name door de hogere wettelijk verplichte
bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW).
➢

Gewijzigde inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet. De wettelijk verplichte bijdrage voor
de Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt in 2021 hoger, namelijk 5,75%. In 2020 was deze 5,45%. SPF is verplicht
deze bijdrage in te houden over een inkomen van maximaal € 58.311 (in 2020 was dit € 57.232) per jaar. 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).

➢

Belastingschijven
Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt?
Voor u zijn er vanaf 1 januari 2021 twee belastingschijven.
• Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 betalen 37,1% belasting.
• Ontvangt u een hoger inkomen, dan betaalt u over het deel boven € 68.507 49,50% belasting.
Heeft u de AOW-leeftijd vóór 2021 bereikt?
Voor u zijn er vanaf 1 januari 2021 drie belastingschijven, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
• Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 35.129 betalen 19,2% belasting*.
• Heeft u een inkomen van meer dan € 35.129, maar niet meer dan € 68.507? Dan betaalt u 19,2%
belasting over uw inkomen tot en met € 35.129 en 37,1% belasting over het deel tot en met € 68.507.
• Voor het inkomen boven € 68.507 is dit 49,50%.

In de tabel ziet u de verschillen tussen de belastingtarieven in 2020 en 2021:
Over een inkomen
tot € 21.043

Over een inkomen meer dan
€ 21.043 en maximaal € 35.129*

Over een inkomen meer dan
Over een inkomen
€ 35.129* en maximaal € 68.507 boven € 68.507

2020

19,45%

19,45%

37,35%

49,50%

2021

19,2%

19,2%

37,1%

49,50%

* bent u geboren vóór 1 januari 1946 (ouder dan 75 jaar) dan is dit bedrag € 35.941

Woont u in het buitenland?
Vanaf 1 januari 2021 is de berekening van de loonbelasting gewijzigd. Als u niet in Nederland woont, wordt er voor
een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de loon- en
inkomstenbelasting. Door de lagere heffingskortingen betaalt u meer loonbelasting. En dat betekent dat u van uw
pensioenfonds een lagere uitkering uitbetaald krijgt. Op uw uitkeringsspecificatie ziet u wat dit voor u betekent. In
welke loonbelastingtabel u valt, is afhankelijk van het land waar u woont. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
Dit wordt automatisch verwerkt.
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/internationaal.

Fiscale jaaropgave
De fiscale jaaropgave van het door SPF uitgekeerde pensioen over 2020 wordt uiterlijk
eind februari naar de huisadressen gestuurd. Ook zetten we deze in uw digitale
postmap in ‘Mijn SPF Pensioen’. De fiscale jaaropgave heeft u nodig bij de
belastingaangifte over het jaar 2020. Wij adviseren u om te controleren of de reeds
ingevulde bedragen op de belastingaangifte de juiste bedragen zijn, zoals ze op de
jaaropgave van SPF staan vermeld.

Goed om te weten: Naheffing inkomstenbelasting
Een naheffing van inkomstenbelasting kan onder meer worden voorkomen door
ervoor 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 u zelf (mogelijk met hulp van een
financieel adviseur) te berekenen en schriftelijk door te geven aan SPF.

Betaaldata 2021
27 januari
26 februari
26 maart
26 april
27 mei
25 juni
27 juli
27 augustus
27 september
27 oktober
26 november
21 december

SPF zorgt ervoor dat het pensioen op de 27ste van de maand op de bankrekening
staat. Als de 27ste echter in een weekend valt, wordt het pensioen eerder
uitbetaald. In december ontvangt u het pensioen ook eerder.

Contact
Bij vragen over uw pensioen kunt u terecht bij onze afdeling Pensioenen:
tel.: 045 - 5788100
e-mail: info.PensioenfondsSABIC@dsm.com

