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Informatie over uitkeringsspecificatie januari 2011
Zoals gebruikelijk hebben per 1 januari een aantal (wettelijke) wijzigingen plaatsgevonden, die
van invloed zijn op pensioenuitkeringen en de inhoudingen daarop. Hierdoor zal de netto
pensioenuitkering afwijken van het bedrag dat in december 2010 door SPF werd uitgekeerd.
In deze Nieuwsbrief komt onder meer de wijziging in de premie voor de zorgverzekering aan de
orde. Ook een mogelijke naheffing door de Belastingdienst wordt toegelicht.

Wijzigingen in de premie voor de zorgverzekering
Van de wijzigingen in uw zorgverzekering bent of wordt u door
uw zorgverzekeraar op de hoogte gebracht. Vandaar dat hierna
alleen de veranderingen aan de orde komen die van invloed
zijn op uw uitkering.
Voor alle uitkeringsgerechtigden met een aanvullend pensioen,
zoals prepensioen, ouderdoms-, partner-, wezen-, of
arbeidsongeschiktheidspensioen wordt een
inkomensafhankelijke bijdrage (WN-premie ZVW) van 5,65%
(was 4,95%) op het pensioen ingehouden. SPF is verplicht
deze over maximaal € 33.427 per jaar in te houden. Omdat de
Sociale Verzekeringsbank (over AOW en Anw) en SPF echter
afzonderlijk tot dit maximumbedrag premie inhouden, kan het
totaalbedrag aan ingehouden premie van beiden samen meer
bedragen dan het maximum. Indien dit het geval is, zal de
teveel ingehouden premie door de Belastingdienst aan u
worden terugbetaald.
Naast de inkomensafhankelijke premie is elke verzekerde ook
een nominale premie (voor de basis - en eventuele aanvullende
verzekering) verschuldigd. In het geval u niet via de collectieve
zorgverzekering van SABIC bij Zilveren Kruis
Achmea verzekerd bent of wanneer uw netto-uitkering minder is
dan de verschuldigde premie, dient u deze nominale premie
rechtstreeks aan de door u gekozen zorgverzekeraar te
betalen. In het geval u wel via de collectieve SABICzorgverzekering verzekerd bent, wordt de nominale premie via
uw pensioenuitkering van SPF ingehouden.
De inhouding van de nominale zorgverzekeringspremie wordt
door SPF ingehouden op basis van een opgave van Achmea.
Vragen over de collectieve zorgverzekering SABIC en premieinhouding dient u dan ook te stellen aan de medewerkers van
Zilveren Kruis Achmea (tel. 0900-9674).

Woonachtig buiten
Nederland
Indien u woonachtig bent
in een EU/EER land of
verdragsland heeft het
College van
Zorgverzekeringen
rechtstreeks met u
contact opgenomen, om
de persoonlijke situatie te
bepalen. Een mogelijke
inkomensafhankelijke
bijdrage zal pas door
PDN worden ingehouden
op basis van een opgave
van het College van
Zorgverzekeringen.

Contact
Bij vragen over uw
pensioen kunt u terecht op
de website:
www.spf-pensioenen.nl
of bij onze Pension Desk:
045 - 5788100
of e-mail:
DSM.Pensionservices@dsm.com.

Betaaldata 2011 SPF
pensioenuitkeringen
Maand

Dag

Januari

26

Februari

24

Maart

24

April

26

Mei

26

Juni

24

Juli

26

Augustus

25

September

26

Oktober

26

November

24

December

22

Nieuwsbrief SPF
Enkele keren per jaar
verschijnt de digitale
Nieuwsbrief van SPF met
algemene pensioeninformatie.
Abonneren kan via de
website van SPF
(www.SPF-pensioenen.nl)

Naheffing belasting over 2010
Als u van meer dan één instantie een uitkering heeft ontvangen,
bijvoorbeeld de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
en van SPF en uw totaal bruto inkomen in 2010 bedroeg meer
dan € 18.218 (grens eerste belastingschijf 2010), dan kan het
zijn dat u een naheffing krijgt van de Belastingdienst.
Dit komt ondermeer doordat beide (of meer) instanties hun
uitkeringen gescheiden uitbetalen. Alle instanties beginnen met
de inhouding van loonheffing op basis van de percentages van
de eerste en dus de laagste belastingschijf. Met andere
woorden; het laagste loonheffingspercentage wordt twee keer (of
meer) toegepast, terwijl een deel van het inkomen mogelijk
belast zou moeten worden tegen een hoger percentage.
Als u eerder een naheffing heeft moeten betalen, dan ontvangt u
begin 2011 waarschijnlijk een voorlopige aanslag van de
Belastingdienst. Daarmee kunt u de heffing, eventueel gespreid,
op voorhand betalen. In de definitieve aanslag die u na afloop
van het jaar krijgt, wordt rekening gehouden met de inmiddels
betaalde voorlopige aanslag.
Naheffing voorkomen?
Hoe kunt u voorkomen dat u met een naheffing wordt
geconfronteerd?
Als de naheffing hoger of bijna gelijk is aan de algemene
loonheffingskorting per jaar voor een 65-plusser (in 2011
€ 912), dan kunt u overwegen om de toepassing van de
loonheffingskorting te laten vervallen. In de meeste gevallen
wordt de loonheffingskorting door de uitkeringsinstantie van de
overheid toegepast. U moet in dat geval de SVB verzoeken de
algemene heffingskorting niet toe te passen.
U kunt er ook voor kiezen om door SPF maandelijks meer
loonheffing te laten inhouden. U kunt daarvoor een schriftelijk
verzoek sturen aan SPF, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.
Wat is verder nog goed om te weten?
>> De (fiscale) jaaropgaven van het door SPF uitgekeerde
pensioen over 2010 zijn in januari aan de huisadressen van de
pensioengerechtigden verstuurd. Bewaar deze opgave
zorgvuldig. Deze is mogelijk nodig bij het invullen van uw
belastingformulier over het jaar 2010.
>> Vanaf 1 januari 2011 zijn de tabellen voor de
inhouding loonbelasting / premie volksverzekeringen gewijzigd.
>> U ontvangt van SPF alleen een uitkeringsspecificatie als uw
uitkering afwijkt van de uitkering in de maand daarvoor.

