UW EERSTE
MAANDSPECIFICATIE
VAN 2021
WAT IS ER VERANDERD?
WAAR MOET U OP LETTEN?

EN: DE BETAALDATA VAN
UW PENSIOEN EN AOW IN 2021

UW PENSIOEN IN 2021
U heeft bij deze folder de eerste maandspecificatie van uw
pensioen in 2021 ontvangen. Bruto is uw pensioen gelijk
gebleven, maar netto kan het wel anders uitvallen.
In 2021 hebben we uw pensioen
helaas niet kunnen verhogen om de
prijsstijgingen in Nederland te volgen.
Daarvoor staan we er financieel niet
goed genoeg voor. Uw bruto pensioen
blijft dus gelijk. Maar uw netto pensioen
(het bedrag dat u op uw bankrekening
krijgt) kan in 2021 wel anders uitvallen.
Dat komt vooral door nieuwe belastingregels. Uw nieuwe netto maandbedrag
staat op uw specificatie van januari.

HOE KOMT HET?
In 2021 zijn sommige inhoudingen lager
geworden en sommige hoger. Zo is het
tarief in de eerste belastingschijf 0,25%
lager geworden. De premie voor de
zorgverzekeringswet is iets hoger.

TIP
WILT U MEER WETEN?
Wilt u meer weten over uw
bruto en netto pensioen, over de
actuele belastingtarieven of over
de AOW-bedragen in 2021?
Kijk dan op railov.nl/ Geld-en-belasting.

Maar de algemene heffingskorting en
de ouderkorting zijn ook iets
omhoog gegaan. Dit alles zorgt er dus
voor dat uw netto pensioen in 2021
anders kan uitvallen. U vindt meer
informatie op: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/belastingplan.

HOE VAAK EEN SPECIFICATIE?

TIP
ZELF REKENEN?
Wilt u weten wat de nieuwe
belastingregels voor uw inkomen
betekenen? Ga dan naar
https://www.wijzeringeldzaken.
nl/rekenhulpen/gevolgen-verandering-inkomstenbelasting/

U ontvangt van ons alleen een maandspecificatie als er iets verandert aan
uw pensioen. Verandert er na januari
niets meer aan uw pensioen? Dan geldt
uw maandspecificatie van januari voor
het hele jaar. U kunt de specificatie
bewaren, maar u kunt hem ook altijd
terugvinden in Mijn Rail & OV. Dat is
helaas niet toegankelijk voor nabestaanden en ex-partners.

UW PENSIOEN
JAAROPGAVE
De belastingaangifte over 2020 komt
er weer aan. Daarom krijgt u van ons
binnenkort de jaaropgave van uw
pensioen in 2020. Dit jaar is die voor
het eerst van uw nieuwe Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer. U ontvangt
uw jaaropgave rond 10 februari.

AFKOMSTIG VAN SPOV?
DAN TWEE JAAROPGAVES
Zat u bij SPOV, dan ontvangt u twee
opgaves: één van SPOV (tot de fusie op
1 april 2020) en één van Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer (vanaf 1 april
2020). Opgeteld geven ze uiteraard

TIP
VERANDERT ER IETS IN
DE TOEKENNING VAN UW
ANW-UITKERING?
Geef dat dan aan ons door!
Stuur ons een kopie van de
SVB-beslissing over uw Anwuitkering. Vermeld bij correspondentie altijd uw klantnummer van
Pensioenfonds Rail & OV.

precies weer wat u in het hele jaar
heeft ontvangen en welke inhoudingen
er zijn gedaan. Voor pensioengerechtigden van het voormalige Spoorwegpensioenfonds zijn alle gegevens in één
jaaropgave verwerkt.

TIP
NAHEFFING BELASTINGDIENST?
Dat kan het geval zijn als u meerdere uitkeringen ontvangt, bijvoorbeeld AOW
en pensioen. De uitkeringen apart zijn dan lager dan € 35.130. Maar bij elkaar
opgeteld komen ze hier wel bovenuit.
De uitkeringsinstanties zijn verplicht belasting en premies in te houden zonder
rekening te houden met uw andere inkomsten. Als dit voor u geldt, dan zult u
bij uw belastingaangifte merken dat u moet nabetalen.

Ontvangt u de maandspecificatie
en jaaropgave van uw pensioen
voortaan liever digitaal dan door
de brievenbus? Veel van onze
gepensioneerden vinden dat wel
zo gemakkelijk. U ook? Het is zo
geregeld!

WAT MOET U DOEN?
Log in met uw DigiD op Mijn Rail &
OV en geef uw e-mailadres door.
Log ook in op MijnOverheid.nl
en vink Pensioenfonds Rail &
Openbaar Vervoer aan in de lijst
van instanties. U ontvangt dan
vanzelf bericht als er iets voor u
klaarstaat in Mijn Rail & OV.

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL,

"

LIEVER
DIGITAAL
DAN PER
POST?

BETAALDATA
PENSIOEN 2021
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