
 
 
Toelichting op uw pensioen per 1 januari 2020 
 
U ontvangt hierbij: 
 
De jaaropgave over 2019 De specificatie van uw pensioen in januari 2020 
De gegevens op de jaaropgave gebruikt u: 

- voor uw belastingaangifte over 2019; 
- om toeslagen aan te vragen, zoals 

huurtoeslag of zorgtoeslag.  

In het overzicht uitkeringen/inhoudingen ziet u: 
- uw bruto pensioen van januari 2020; 
- de bedragen die worden ingehouden;  
- uw netto pensioen van januari 2020. 

 
Wij informeren u over de wijzigingen per 1 januari 2020 
 

1) Wijzigingen in het bruto bedrag van uw pensioen; 
2) Wijzigingen in het netto bedrag van uw pensioen. 

 
1) Wijzigingen in hetbruto bedrag van uw pensioen 
 
Uw pensioen is verhoogd. 
De prijzen stijgen elk jaar. Daarom probeert ons pensioenfonds uw pensioen elk jaar te verhogen. Zo behoudt het 
pensioen zijn waarde. Per 1 januari 2020 hebben wij uw pensioen verhoogd met 1,61%. Dat kon, omdat onze 
financiële positie goed genoeg is om een verhoging te kunnen uitbetalen. 
 
In de voorwaardelijkheidsverklaring hieronder leest u hoe ons fonds uw pensioen probeert te verhogen.  
 
voorwaardelijkheidsverklaring 
Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Als een verhoging 
mogelijk is, wordt die afgeleid van de algemene stijging van de prijzen. Dit jaar is uw pensioen met 1,61% 
verhoogd. 
Wilt u zien hoeveel pensioen u nu hebt opgebouwd? Ga dan naar www.mijnpensioencijfers.nl of 
www.mijnpensioenoverzicht.nl  Denk aan uw DigiD-inloggegevens. 
 
2) Wijzigingen in het netto bedrag van uw pensioen 
 

 Zorgverzekeringswet (Zvw) 
 Loonheffing  
 Loonheffingskorting 

 
- Zorgverzekeringswet (Zvw) 
U betaalt zelf zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. Daarnaast houden wij een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 
op uw bruto pensioen. Deze bijdrage Zvw is gedaald naar 5,45% (2019: 5,70%). De Zvw-bijdrage wordt ingehouden 
over maximaal € 57.232 (2019: € 55.923). 
 
-  Loonheffing 
U betaalt loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) over uw pensioen. Hoeveel, dat hangt af van uw 
situatie: 

- hoe hoger uw pensioen, des te meer loonheffingu betaalt; 
- tot aan uw AOW-leeftijd betaalt u meer loonheffing. Dit komt door de premies volksverzekeringen. 

Over uw pensioen tot en met € 20.711 gaat u iets meer loonheffing betalen. Over het bedrag daarboven iets minder. 
Dus afhankelijk van uw inkomen en van de loonheffingskorting (zie hieronder) gaat uw netto pensioen omhoog of 
omlaag. Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel loonheffing op uw pensioen wordt ingehouden. De tarieven vindt u 
op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Kijk bij Fiscale Informatie 2020. 
 
 



 
- Loonheffingskorting 
U hebt recht op loonheffingskorting: een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. U mag de 
loonheffingskorting op één inkomen laten toepassen. Op de betaalspecificatie ziet u of wij op uw pensioen de 
loonheffingskorting toepassen. De loonheffingskorting kan uit twee delen bestaan: 
 
1. Algemene heffingskorting 
Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting. De maximale algemene heffingskorting is: 

- € 1.413als u AOW ontvangt; 
- € 2.711 als u nog geen AOW ontvangt. 

 
2. Ouderenkorting 
U hebt recht op ouderenkorting als u AOW ontvangt.Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de ouderenkorting. De 
maximale ouderenkorting is € 1.622. 
 
Verder goed om te weten 
 
Bestaat uw pensioenbetaling uit verschillende pensioensoorten? 
Vanaf januari 2020 staan de pensioensoorten niet meer elk afzonderlijk in de specificatie van de pensioenbetaling. 
Deze pensioensoorten worden samengeteld en als één bedrag gepresenteerd. Dit komt doordat wij zijn overgegaan 
naar een nieuw betaalsysteem. 
 
Hebt u inkomen uit meerdere bronnen? 
Na 2020 kan blijken dat u op uw totale inkomen (denk aan: pensioen plus eventueel AOW, Anw, WAO/WIA, salaris) 
te veel of te weinig loonheffing hebt betaald. Dat ziet u als u uw aangifte inkomstenbelasting gaat doen. De 
Belastingdienst stuurt u een aanslag. U krijgt dangeld terug als u teveel hebt betaald of u moet nog bijbetalen. De 
Belastingdienst krijgt hierover informatie van uitkeringsinstanties (zoals ons fonds), verzekeraars en/of werkgevers. 
Hebt u vragen over belastingen? Bel dan de Belastingdienst: 0800 – 0543, of kijk opwww.belastingdienst.nl. 
 
Woont u in het buitenland? 
Woont u buiten Nederland maar in de Europese Unie of in een verdragsland? Dan bepaalt het CAK of wij op uw 
pensioen een bijdrage voor de Zvw en de WLZ moeten inhouden.Het CAK informeert u over de door u verschuldigde 
zorgkosten. 
 
De verwerking van uw persoonsgegevens  
Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg en zijn administrateur (AZL) verzamelen en verwerken persoonlijke 
gegevens van u. Dit gebeurt om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Wij 
verzamelen alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wilt u meer informatie hierover en over uw 
rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens? Lees dan de privacyverklaring op onze website, 
www.pensioenfondshuntsman.nl. 
 
Vragen? Wij helpen u graag! 
Zo kunt u ons bereiken: 

 E-mail: pf-huntsman@azl.eu 
 Telefoon: 088 - 116 30 07 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
 Website: www.www.pensioenfondshuntsman.nl,u kunt inloggen op uw persoonlijke omgeving ‘Mijn 

Pensioencijfers’. 
 


