Januari 2013
Extra uitgave bij uitkeringsspecificatie

Nieuwsbrief
Informatie bij uitkeringsspecificatie januari 2013
Zoals gebruikelijk vinden per 1 januari een aantal wijzigingen in
wettelijke regels plaats, die van invloed zijn op uw pensioenuitkering
en de inhoudingen daarop. Hierdoor zal uw netto pensioenuitkering
afwijken van het bedrag dat in december 2012 door PDN werd
uitgekeerd. In deze Nieuwsbrief komen de belangrijkste wijzigingen en
gevolgen daarvan aan de orde.

Januari 2013: lagere netto uitkering
Voor het merendeel van de pensioengerechtigden zal de netto
uitkering vanaf januari 2013 lager zijn. In grote lijnen zijn daar twee
oorzaken voor:
1) In 2013 gelden nieuwe belastingtabellen. De inhouding
loonheffing is procentueel hoger dan in 2012.
2) Verhoogde inkomensafhankelijke bijdrage van de
Zorgverzekeringswet. De wettelijk verplichte bijdrage voor de
Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omhoog. In 2012 bedroeg deze
5%, in 2013 gaat deze naar 5,65%. PDN is verplicht deze bijdrage
over een inkomen van maximaal € 50.853 (was € 50.064) per jaar
in te houden.
Dit zijn beslissingen van de overheid. Het pensioenfonds heeft hier
geen invloed op. Wilt u hierover meer informatie? Ga dan naar de
website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Fiscale jaaropgave
De (fiscale) jaaropgave van het door PDN uitgekeerde pensioen over
2012 wordt eind januari / begin februari naar de huisadressen van de
pensioengerechtigden gestuurd.
De fiscale jaaropgave is nodig bij het doen van de belastingaangifte
over het jaar 2012.

Nominale premie
zorgverzekering
Naast de inkomensafhankelijke premie is elke
verzekerde ook een nominale
premie verschuldigd (voor de
basis- en eventuele
aanvullende verzekering). In
het geval
pensioengerechtigden van
PDN via de collectieve
zorgverzekering van DSM bij
Zilveren Kruis Achmea
verzekerd zijn, wordt de
nominale premie meestal via
de pensioenuitkering van PDN
ingehouden. Deze inhouding
van de nominale
zorgverzekeringspremie wordt
door PDN ingehouden op
basis van een opgave van
Achmea. PDN heeft hierop
geen invloed. Vragen over uw
collectieve zorgverzekering
DSM en premie-inhouding
kunt u stellen aan Zilveren
Kruis Achmea (tel. 071
7510051).

Contact
Bij vragen over uw
pensioen kunt u terecht
op de website:
www.pdnpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100.

Goed om te weten:
Naheffing
inkomstenbelasting
In Pensioencontact 62 van
december 2012 is aandacht
besteed aan de mogelijkheid
om naheffing van
inkomstenbelasting te
voorkomen door er voor te
kiezen om door PDN
maandelijks meer loonheffing
te laten inhouden. PDN kan
echter niet het bedrag
berekenen waarmee de
loonheffing aangepast moet
worden. De hoogte van de
aanpassing dient u zelf
(mogelijk met hulp van uw
financieel adviseur) te
berekenen.

Betaaldata 2013
PDN zorgt ervoor dat uw
pensioen op de 27ste van de
maand op uw rekening staat.
Als de 27ste echter in een
weekend valt, is dat eerder
het geval.

Tijdelijke heffingskorting
(voor pensioengerechtigden jonger dan de AOW-leeftijd)
Ter compensatie van een deel van de nadelige effecten door
verhoogde belastingen vanaf 2013 geldt een nieuwe tijdelijke
heffingskorting in de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015. De
heffingskorting bedraagt 1% in 2013, 0,67% in 2014 en 0,33% in
2015. De maximum bedragen - voor zowel de inkomsten- als
loonbelasting - zijn resp. € 182, € 121 en € 61 per kalenderjaar.
De heffingskorting geldt voor personen die
• op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog
niet hebben bereikt en;
• een uitkering ontvangen van een pensioen- of VUT/
prepensioenregeling;
• een uitkering hebben waarop de inkomensafhankelijke
bijdrage van de Zorgverzekeringswet wordt ingehouden.
PDN zal vanaf 1 januari 2013 de tijdelijke heffingskorting automatisch
gaan toepassen voor degenen die aan de genoemde voorwaarden
voldoen en ook al de algemene heffingskorting via PDN laten
verrekenen. U kunt schriftelijk (of via e-mail) aan PDN verzoeken om
van deze gehanteerde regel af te wijken. Als u van meer dan één
instantie een uitkering krijgt, moet u er op letten dat de tijdelijke
heffingskorting niet door beide wordt toegepast. Dit kan namelijk tot
een naheffing van inkomstenbelasting leiden. Krijgt u van slechts één
instantie een uitkering? Let er dan op dat de tijdelijke heffingskorting
ook daadwerkelijk wordt toegepast bij die instantie.

Betaaldata 2013 PDN
Pensioenuitkeringen
Maand

Dag

Januari

25

Februari

27

Maart

27

April

26

Mei

27

Juni

27

Nieuw administratie– en betalingssysteem

Juli

26

Augustus

27

September

27

Oktober

25

November

27

PDN gaat begin dit jaar over naar een nieuw administratie- en
betalingssysteem. Dit betekent onder meer dat administratienummers
zullen wijzigen, de plaatsnaam in uw adres mogelijk wordt aangepast
en dat in de uitkeringsspecificatie andere benamingen gebruikt gaan
worden. Vanwege deze veranderingen krijgt u ook in februari 2013
weer een uitkeringsspecificatie. Op een toelichting daarbij zullen de
belangrijkste wijzigingen worden uitgelegd.

December

23

U ontvangt ook vanuit ons nieuwe administratie- en betalingssysteem
(na februari 2013) alleen een uitkeringsspecificatie als uw uitkering
afwijkt van de uitkering in de maand daarvoor.

