ALGEMENE INFORMATIE
In verband met uw pensionering geven wij u onderstaand nog enige aanvullende informatie.
 Pensioenspecificatie
In de maand van pensionering zult u een specificatie ontvangen en vervolgens altijd in
januari. Als er een wijziging in uw bruto of netto inkomen optreedt, bijv. bij wijziging van
inhoudingen, bereiken AOW-leeftijd, etc., ontvangt u ook een specificatie. In het hoofd van
de specificatie zijn diverse persoonlijke gegevens vermeld. Onderaan de specificatie
(totalen t/m deze periode) vindt u cumulatieve bedragen tot en met de laatste maand van
uitbetaling.


Zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke bijdrage premie Zorgverzekeringswet (5,7% in 2019) wordt door
het pensioenfonds ingehouden en afgedragen.
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Aangifte inkomstenbelasting en inhouding loonheffing
Over het jaar van pensionering ontvangt vrijwel iedereen een verzoek om aangifte voor de
inkomstenbelasting te doen. U dient er rekening mee te houden dat dan in veel gevallen
een aanslag inkomstenbelasting wordt opgelegd.
In bepaalde gevallen zijn de inhoudingen van het fonds eindheffingen, namelijk:

indien uw inkomen beneden de aanslaggrens blijft èn

u geen andere inkomensbestanddelen heeft (of deze beneden een bepaalde grens
blijven).
Indien dat bij u het geval is, adviseren wij u contact op te nemen met de belastingdienst,
waardoor u -tot het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt- geen aangifte meer hoeft
te doen (en geen aanslag opgelegd krijgt).



AOW-pensioen
Als u vanaf de AOW-ingangsdatum van 2 instanties (Provisum en Sociale
Verzekeringsbank) een maandelijkse uitkering ontvangt, wordt in beide gevallen het
laagste belastingtarief toegepast. Dit kan ertoe leiden dat, door de samenvoeging van
beide uitkeringen bij de aangifte inkomstenbelasting, belasting moet worden bijbetaald.
Wellicht is het verstandig dat u hiervoor maandelijks een bedrag reserveert.
Voor informatie over de AOW-uitkering en andere informatie met betrekking tot de AOW
verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).



Melding wijzigingen
Mochten zich in de toekomst wijzigingen voordoen, die voor het pensioenfonds van belang
zijn, zoals verhuizing, wijziging m.b.t de loonheffingskorting, overlijden of overlijden van
echtgeno(o)t(e), verzoeken wij u het pensioenfonds hiervan zo spoedig mogelijk in kennis
te (laten) stellen.

Als u in de toekomst vragen heeft, kunt u zich altijd tot het pensioenbureau van het fonds wenden.
STICHTING PENSIOENFONDS PROVISUM
Jachthavenweg 111, 1081 KM Amsterdam | Postbus 7873, 1008 AB Amsterdam
t +31 (0)20 6213 891 | f +31 (0)20 6213 893 | e pensioenbureau@provisum.nl | Handelsregisternummer: 41197935
IBAN – NL63ABNA0591878488 | BIC – ABNANL2A | BTW-nr. NL0043.49.520.B.01

